
MAANDAG 5 JULI 2010

VOORZITTER: JERZY BUZEK
Voorzitter

(De vergadering wordt om 17.00 uur geopend)

1. Hervatting van de zitting

De Voorzitter. – Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement, die op 23 juni 2010 werd onderbroken,
te zijn hervat.

2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen

3. Verklaringen van het voorzitterschap

De Voorzitter. − (PL) Om te beginnen heb ik een paar opmerkingen en mededelingen. Zoals u weet, is
Europa opnieuw getroffen door een overstromingsramp. Deze keer hebben de overstromingen in Roemenië
al aan ten minste 25 mensen het leven gekost en hebben duizenden inwoners hun huizen moeten verlaten.
Vier landen van de Europese Unie hebben al hulp aangeboden aan Roemenië bij de bestrijding van de
overstroming. Ook Asturië in Noord-Spanje is getroffen door overstromingen, die daar aanzienlijke materiële
schade hebben aangericht. Ook uit een aantal andere Europese landen komen er berichten over uitzonderlijke
regenval. We hebben ook vernomen dat deze uitzonderlijke klimaatverschijnselen verband houden met de
klimaatverandering.

Ten tweede wil ik uw aandacht vestigen op de Iraanse religieuze Bahái’í-gemeenschap. Vorige week zijn 50
huizen van leden van deze gemeenschap vernield. In Iran loopt ook een proces tegen zeven Bahái’í. We willen
dat Iran de internationale voorschriften ten volle nakomt. In zijn resoluties en verklaringen heeft het Europees
Parlement meermaals opgeroepen tot de eerbiediging van de rechten van de religieuze minderheden in Iran.
We hebben ook meerdere keren onze afkeuring uitgesproken over de toepassing van de doodstraf, in het
bijzonder wanneer het minderjarigen betreft. We zijn ook diep verontrust door de berichten dat er in Iran,
dat het Verdrag inzake de rechten van het kind heeft ondertekend, nog altijd personen, die minderjarig waren
op het ogenblik dat de misdaad werd gepleegd waarvan zij zijn beschuldigd, op hun executie wachten.

Ten derde, op 13 juli is het tien jaar geleden dat Jan Karski overleed. In 1942 legde hij aan de hoogste geallieerde
autoriteiten een verslag voor dat als eerste berichtte over de uitroeiing van het joodse volk in bezet Europa.
Hij kwam in het bezit van deze informatie door binnen te dringen in het getto en in een van de
uitroeiingskampen. Dit was het eerste verslag tijdens de oorlog met een dergelijke inhoud. Na de oorlog
keerde Karski niet meer terug naar Europa. Als een hoogleraar in de VS was hij een groot voorstander van
de Europese integratie en promootte hij die op het Amerikaanse continent.

4. Algemene begroting voor het begrotingsjaar 2011 (indieningstermijn
ontwerpamendementen)

5. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen
besluiten: zie notulen

6. Ingekomen stukken: zie notulen

7. Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening): zie notulen

8. Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen

9. Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
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10. Verzoekschriften: zie notulen

11. Kredietoverschrijvingen: zie notulen

12. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen

13. Vervallen schriftelijke verklaringen: zie notulen

14. Regeling van de werkzaamheden

De Voorzitter. – De definitieve ontwerpagenda die op 1 juli 2010 door de Conferentie van voorzitters is
opgesteld overeenkomstig artikel 137 van het Reglement, is rondgedeeld. De volgende wijzigingen zijn
voorgesteld:

Met betrekking tot de maandag

De Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie en de Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten
en Democraten in het Europees Parlement hebben een verzoek ingediend om het debat over het verslag van
Marielle Gallo over versterkte handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in de interne markt uit te
stellen tot een volgende vergaderperiode.

Ik geef hiervoor het woord aan de heer Cohn-Bendit.

Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie. – (FR) Mijnheer de Voorzitter, wij hebben deze kwestie
al binnen de Conferentie van voorzitters besproken. Veel fracties zijn verdeeld over het verslag van mevrouw
Gallo en klaarblijkelijk hebben alle fracties nog behoefte erover te praten, aangezien er problemen en
tegenstrijdige punten zijn die de fracties nog moeten oplossen. Daarom hebben wij verzocht het debat en
de stemming over het verslag-Gallo uit te stellen tot de vergaderperiode van september I, september II of later.
Dat zal tijdens de Conferentie van voorzitters moeten worden bepaald. Het is dus heel simpel. Aangezien de
vrucht nog niet rijp is, stellen wij voor deze tijdens de zomer te laten rijpen en de kwestie in september
opnieuw te bespreken.

Martin Schulz, namens de S&D-Fractie. – (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag namens onze fractie steun
verlenen aan het verzoek van collega Cohn-Bendit. Wij zien het precies zo. Dit is een uiterst gevoelig
onderwerp en het is zeker zinvol om hiervoor een brede Parlementaire meerderheid te hebben. Daarom zou
het goed zijn als het verslag verschoven zou kunnen worden en een poging kan worden ondernomen om
hierover nog, waar mogelijk, overeenstemming te bereiken. Daarom steunen wij dit verzoek.

Manfred Weber, namens de PPE-Fractie. – (DE) Mijnheer de Voorzitter, de duur van de rijpingsprocessen
van vruchten is zeer verschillend. Voor de Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) kan ik
zeggen dat onze vrucht rijp is en dat wij een beslissing kunnen nemen en daarom willen we dat er over dit
verslag-Gallo ook wordt gestemd en dat we hierover deze week beslissen.

(Het Parlement willigt het verzoek in)

Met betrekking tot de dinsdag en de woensdag – geen wijzigingen

Met betrekking tot de donderdag

De Voorzitter. – De Fractie Europese Conservatieven en Hervormers heeft een verzoek ingediend om de
volgorde van de debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat
als volgt te wijzigen: eerst Zimbabwe, daarna Venezuela en dan Noord-Korea.

Martin Callanan (ECR). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik hoop dat dit een redelijk oncontroversieel verzoek
is. Het gaat puur om het volgende: zou de volgorde van de onderwerpen die donderdagmiddag in het
mensenrechtendebat worden behandeld enigszins kunnen worden aangepast, zodat Zimbabwe als eerste
aan bod komt, gevolgd door Venezuela en tot slot Noord-Korea? Ik wil hiermee niet de suggestie wekken
dat er met een van deze onderwerpen iets bijzonders aan de hand is. Het gaat er puur om dat het voor een
aantal Parlementsleden handiger is als we beginnen met het debat over Zimbabwe.
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Francesco Enrico Speroni (EFD). - (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, zoals de collega al heeft
onderstreept gaat het niet om het opnemen of schrappen van agendapunten maar louter om het veranderen
van de volgorde waarin de verschillende punten worden behandeld. Daarom denk ik dat we dit voorstel
zonder problemen kunnen aanvaarden.

De Voorzitter. Is er iemand die zich hiertegen wil uitspreken? Ga uw gang, mijnheer Schulz.

Martin Schulz (S&D). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, staat u mij toe dat ik een vraag stel aan onze
gewaardeerde collega Callanan.

Beste collega Callanan, legt u ons eens uit waarom het voor afgevaardigden gemakkelijker is wanneer eerst
over Zimbabwe wordt gedebatteerd en voor welke afgevaardigde dat gemakkelijker is. Dat is een belangrijk
criterium voor ons. Ik herhaal: welke speciale reden is er om het debat over Zimbabwe naar voren te schuiven
waardoor het voor u gemakkelijker wordt om erover te debatteren?

Martin Callanan (ECR). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, de heer Schulz plaatst mij in een lastig parket, want
ik heb echt geen idee! Ik vraag dit namens een collega, de heer Van Orden, die is opgehouden, en iemand
heeft mij gevraagd dit verzoek alvast voor te leggen.

(Gelach en applaus)

Zoals altijd is open kaart spelen met de heer Schulz de beste strategie!

(Het Parlement willigt het verzoek in)

(Het Parlement stelt de agenda vast)

15. Rechten van autobus- en touringcarpassagiers - Rechten van passagiers die over
zee of binnenwateren reizen (debat)

De Voorzitter. – Aan de orde is de gecombineerde behandeling van:

- Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op
de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten van autobus-
en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 [05218/3/2010 –
C7-0077/2010 – 2008/0237(COD)] Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Antonio Cancian
(A7-0174/2010), en

- Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op
de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten van
passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004
[14849/3/2009 – C7-0076/2010 – 2008/0246(COD)] – Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Inés
Ayala Sender (A7-0177/2010).

Antonio Cancian, rapporteur. − (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, het thema passagiersrechten
is zeer actueel. De lancering dezer dagen door de Europese Commissie van een campagne om burgers beter
te informeren over hun rechten tijdens hun verplaatsingen met de verschillende vervoersmiddelen is er een
bewijs van. Ik vind het een belangrijk initiatief en volgens mij dient ook het Parlement een bijdrage te leveren
door teksten goed te keuren die zorgen voor verbetering van de reisvoorwaarden van passagiers.

Wat de verordening betreft die we vandaag behandelen verheel ik niet dat ik tijdens de onderhandelingen
de indruk heb gekregen dat de lidstaten deze verordening niet willen. Het dossier waarvoor ik de eer heb
gehad rapporteur te zijn is zeer delicaat. Er is namelijk een evenwichtige oplossing nodig zodat het vastleggen
van passagiersrechten geen schade oplevert voor de bedrijven in het openbaar busvervoer, die bijna allemaal
kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) zijn.

Mijn werk bij de onderhandelingen van de afgelopen maanden had dan ook twee hoofddoelen: op de allereerste
plaats de KMO’s niet treffen; op de tweede plaats de passagiers beschermen, vooral mensen met een handicap
of beperkte mobiliteit, door de efficiency te verbeteren en meer verantwoordelijkheid te introduceren.

De door het Europees Parlement in eerste lezing aangenomen tekst was het verslag-Albertini, waarin veel
moed werd getoond. De belangrijkste door de Raad aangebrachte wijzigingen betroffen de volgende punten:
het toepassingsgebied, de aansprakelijkheid, de rechten van personen met een handicap of beperkte mobiliteit,
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terugbetaling en compensatie bij vertraging of annulering en een aantal kleinere kwesties. Enkele wijzigingen
van de Raad waren en zijn nog steeds aanvaardbaar, wat ook erkend is bij de onderhandelingen.

Tijdens de eindonderhandelingen was de houding van de Raad bij enkele belangrijke punten helaas anders.
Terwijl het Parlement bereid was de uitsluiting van het regionaal vervoer van het toepassingsgebied te
overwegen (ofschoon wij hadden voorgesteld regionaal vervoer uit te sluiten indien het geïntegreerd is in
het stads- of voorstadsvervoer), heeft de Raad geen enkele opening gemaakt met betrekking tot de artikelen
waarin die vrijstelling is toegestaan. Wat de termijn voor de inwerkingtreding van de verordening betreft is
het Parlement van mening dat deze maximaal drie jaar mag zijn en slechts één keer kan worden verlengd.
De Raad daarentegen wilde een termijn van vijf jaar, die twee verlengd zou kunnen worden. Ook over de
bijstand voor personen met een handicap of beperkte mobiliteit bestond geen overeenstemming. Dan was
er het punt betreffende gratis accommodatie bij onderbreking van de reis of ten minste het realistischer
voorstel, dat voor ons ook volstond, een hotel te zoeken en gratis vervoer daarheen aan te bieden. Andere
punten betroffen de rechten van passagiers bij vertraging, vooral bij vertrek, en de toegankelijkheid van
informatie. Dat laatste punt is van groot belang voor personen met een handicap of beperkte mobiliteit. Het
zou volgens ons niet serieus zijn een tekst goed te keuren die pas over vijftien jaar van toepassing zou zijn
en slechts 20 procent van het busvervoer zou betreffen.

De onderhandelingen van de afgelopen maanden zijn door beide partijen op serieuze wijze en met veel
bereidwilligheid gevoerd, mede dankzij de bijdrage van de Europese Commissie. De laatste paar weken zijn
de standpunten echter verstard. Wij hebben gestreefd naar een compromis over alle punten die het gevoeligst
lagen, in het besef dat de maatregelen mogelijk verwoestende effecten zouden kunnen hebben voor de
bedrijven in de sector. Het zou ook niet juist zijn die bedrijven nog meer uiterst belastende verplichtingen
op te leggen.

En, zoals gezegd, hadden – en hebben we – aan de andere kant tot doel de passagiers te beschermen. Dat
betreft met name kwetsbare categorieën, voor wie volledige en gegarandeerde toegang tot openbare
vervoersdiensten een onmisbaar instrument is voor sociale integratie.

Ik zei dus dat keuzes waardoor de rechten van passagiers worden ingeperkt niet meer aanvaardbaar zijn. De
vergrijzing van de Europese bevolking zal belangrijke gevolgen hebben en het zou verkeerd zijn daar geen
rekening mee te houden bij het vastleggen van de regels voor het verstrekken van belangrijke diensten. Hoe
durven we de verplichting om vanaf 2020 reisinformatie ter beschikking te stellen op het internet buitensporig
te noemen?

Ik dank de collega’s die aan mijn zijde hebben gestaan bij de onderhandelingen. Ik vraag dit Huis voor mijn
tekst te stemmen zodat we bij de bemiddeling een resultaat kunnen bereiken dat in overeenstemming is met
de twee door mij genoemde doelstellingen. Die twee doelstellingen wil ik nog eens bekrachtigen.

Inés Ayala Sender, rapporteur. – (ES) Mijnheer de Voorzitter, we zitten in de maand juli, een maand waarin
vele Europeanen ondanks de crisis besluiten hun vakantie door te brengen op een cruise of te reizen per
schip. Het vervoer van reizigers over zee en het aantal cruises zijn inderdaad aanzienlijk toegenomen en zij
zijn een essentiële factor voor de ontwikkeling en welvaart van zowel de Europese kustgebieden en havens
als de waterwegen binnen Europa.

Het Europees Parlement heeft vandaag goed nieuws voor alle ondernemers, werknemers en natuurlijk ook
voor de reizigers in deze belangrijke sector, want met het akkoord dat we met de Raad bereikt hebben, met
aanzienlijke steun van de Commissie, wordt er een gemeenschappelijk kader ingesteld voor de rechten van
reizigers, die al bestonden voor de luchtvaart- en treinpassagiers. Hiermee is dus een onaanvaardbaar tekort
opgelost in een sector die volop aan het moderniseren en uitbreiden is.

Dit akkoord, dat bereikt is onder het Spaanse voorzitterschap – dat ik speciaal wil bedanken voor zijn
inspanningen, alsook de overige leden van de permanente vertegenwoordiging, en natuurlijk mijn collega’s
en de diensten van dit Parlement – houdt een aanzienlijke verbetering in van de passagiersrechten. Dat geldt
met name voor de reizigers met een beperkte mobiliteit, zoals ons herhaaldelijk verzocht is door
gehandicaptenverenigingen.

Om te beginnen is het toepassingsgebied uitgebreid, dat nu in lijn is met het oorspronkelijke standpunt van
het Parlement, dat wil zeggen dat alle schepen met meer dan twaalf passagiers onder deze verordening vallen.
Er is echter ruimte voor een zekere soepelheid met betrekking tot kleine ondernemingen die excursies en
historische vaartuigen aanbieden, en voor ferry’s die korte reizen maken en vrachtrijders en vervoerders
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vervoeren over de binnenwateren, en voor wie de rechtstreekse implementatie van de eerste bepaling teveel
kosten met zich mee zou brengen.

Verder heeft het Parlement ook weten te bereiken dat elke vermelding van de mogelijkheid om inscheping
te weigeren op grond van een handicap, geschrapt is, en dat een dergelijke optie beperkt wordt tot situaties
die om veiligheidsredenen een gevaar opleveren voor het vervoer van de persoon in kwestie. De Raad heeft
ook afgezien van de mogelijkheid om inscheping te weigeren op grond van de gezondheid, een uiterst
omstreden aspect omdat het voor het eerst was dat er in een verordening voor passagiers gerefereerd werd
aan de gezondheid.

Bovendien is de tijdsduur van de vertragingen waarover passagiers recht hebben op een vergoeding, verbeterd.
Die tijdsduur wordt nu 90 minuten in plaats van 120; in geval van een noodgedwongen overnachting is een
bedrag van 80 euro per nacht verkregen; wat betreft het totaalbedrag van 120 euro, dat hebben we kunnen
verdubbelen tot 240; er is ook een bepaling opgenomen die de vervoerder ertoe verplicht de bewijslast te
dragen in geval van buitengewone omstandigheden waarin hij is vrijgesteld van het naleven van verplichtingen,
zoals ook de noodzaak is opgenomen om haveninstallaties aan te passen, enzovoorts. Verder hebben we de
maximumdrempel van het vervoerbewijs dat voor vergoeding in aanmerking komt, weten terug te brengen
van 40 naar 24 euro.

Voorts moet ik erop wijzen dat de verordening de vereiste soepelheid toont ten aanzien van de specifieke
eigenschappen van deze wijze van vervoer, die eerder vertragingen zal ondervinden bij ruw weer, wat verklaart
waarom sommige bepalingen, zoals die met betrekking tot financiële compensatie voor vertragingen of
kosten van onderdak, worden vrijgesteld van de verplichtingen die gelden in geval van zware zee.

Ten slotte zij erop gewezen dat de lidstaten op grond van de overeengekomen tekst verplicht zijn een aantal
instellingen in het leven te roepen die de correcte tenuitvoerlegging van deze verordening waarborgen, die
vrij zijn van handelsbelangen en die de macht hebben een stelsel van sancties op te zetten. Verder zullen die
instellingen in staat moeten zijn om klachten van passagiers in behandeling te nemen die in eerste instantie
zijn afgewezen door een orgaan dat de vervoerders eveneens zullen moeten opzetten.

We zijn er ook in geslaagd om gehandicapten- en reizigersorganisaties in staat te stellen actief aan deze
verordening deel te nemen. Verder zijn we erin geslaagd om de havenautoriteiten te stimuleren een steeds
grotere rol te spelen in de besluiten die ten uitvoer moeten worden gelegd, in die zin dat we hebben voorgesteld
dat de hele verordening waar mogelijk ook van toepassing wordt voor havens, en niet alleen voor terminals,
zoals de Commissie van plan was.

Ik denk dat we er ook in geslaagd zijn ervoor te zorgen dat de opleiding van personeel en desbetreffende
bijscholingscursussen in deze verordening worden opgenomen, een belangrijk resultaat omdat de
gehandicaptenorganisaties hier al lang om vroegen. We hebben bereikt dat hulpmiddelen snel vervangen
worden door een geëigend alternatief als ze tijdens de reis schade hebben opgelopen.

Tot slot zijn we erin geslaagd het tijdstip van de tenuitvoerlegging van de verordening met een jaar te in te
korten.

Ik denk dan ook dat deze onderhandelingen succesvol geweest zijn, en ik wil al diegenen bedanken die ons
geholpen hebben om de Europese reizigers eindelijk eens goed nieuws te kunnen brengen.

Siim Kallas, vicevoorzitter van de Commissie. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil de rapporteurs, de heer
Cancian en mevrouw Ayala Sender, en ook de schaduwrapporteurs bedanken voor hun harde werk.

Ik wil nogmaals wijzen op het belang van deze wetgeving voor iedere burger die binnen Europa reist – dus
ook voor ons allemaal. Ik ben het er volledig mee eens dat de behandeling van passagiers in alle
vervoersmodaliteiten op een vergelijkbare logica gestoeld moet zijn.

Centrale elementen zijn: minimumregels voor de aan passagiers mee te delen informatie voorafgaand en
tijdens hun reis; bijstand en compensatie bij reisonderbrekingen; maatregelen bij vertragingen; bijzondere
bijstand voor personen met beperkte mobiliteit; en onafhankelijke nationale instanties voor de beslechting
van geschillen.

De Commissie is tevreden over het compromis dat is bereikt bij de onderhandelingen met de Raad over de
rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen, en vindt dat er voldoende rekening is gehouden
met de algemene doelstellingen van haar voorstel. Ik wil benadrukken dat het Parlement er opmerkelijk goed
in is geslaagd de werkingssfeer van het voorstel te vergroten. Mijn oprechte dank aan het Europees Parlement
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en de Raad, en in het bijzonder aan het Spaanse Voorzitterschap en mevrouw Ayala Sender, voor alle
inspanningen die zij zich voor dit dossier hebben getroost.

Ten aanzien van de rechten van autobus- en touringcarpassagiers kan ik vertellen dat er sinds de aanneming
van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad informele gesprekken hebben plaatsgevonden tussen de
Raad en het Europees Parlement, in een poging te komen tot een compromisakkoord over de tekst. De
gesprekken verliepen moeizaam. De belangrijkste twistpunten zijn: het toepassingsbereik; de bepalingen
over aansprakelijkheid en de verlening van bijstand die tegemoetkomt aan de directe praktische behoeften
van passagiers na een ongeval; en voorzieningen ter bevordering van de mobiliteit van personen met beperkte
mobiliteit en gehandicapten.

De Commissie heeft zich enorm ingespannen om het compromisakkoord mogelijk te maken. Helaas is het
niet gelukt om tot overeenstemming te komen, en de Commissie betreurt dat. Het zou een goed teken zijn
als de plenaire vergadering zich duidelijk uitspreekt voor een hoge mate van bescherming voor bus- en
touringcarpassagiers. Ik persoonlijk wil optimistisch blijven en denk dat het nog steeds mogelijk is een
compromis te bereiken bij de bemiddeling.

De Commissie zal bij toekomstige onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Raad onder het
Belgische en het Hongaarse Voorzitterschap streven naar een evenwichtig akkoord dat afdoende rekening
houdt met de algemene doelstellingen van het Commissievoorstel.

Werner Kuhn, namens de PPE-Fractie. – (DE) Mijnheer de Voorzitter, commissaris Kallas, waarde collega’s,
eigenlijk is hier sprake van een logisch gevolg: nadat we in het Parlement samen met de Raad en de Commissie
de rechten van passagiers in het vliegverkeer en in het spoorwegvervoer hebben verbeterd, moeten we nu
ook passagiers die over zee of binnenwateren reizen betere rechten geven. Natuurlijk moeten we daarbij
geen cruiseschepen met historische viskotters vergelijken.

Daarom, mevrouw Ayala Sender en ook mijnheer Cancian, ben ik heel blij dat we een compromis hebben
bereikt, waardoor ook uitzonderingsregels van kracht kunnen zijn, bijvoorbeeld dat er bij passagiersschepen
met een bezetting vanaf 12 personen ook schadeclaims kunnen worden ingediend, maar niet indien er
minder dan drie personen op een schip reizen.

Toerisme is een belangrijke economische sector waar we altijd rekening mee moeten houden. Ook veerboten
die een afstand van meer dan 500 meter afleggen – voor schepen die voor een kleinere afstand worden
ingezet, gelden deze bepalingen in de toekomst niet meer – en ook sightseeing-tours en excursies spelen een
heel belangrijke rol in deze sector en vooral ook historische vaartuigen. Er hoeven geen extra investeringen
plaats te vinden, maar er moet op worden gelet dat de crew, de bemanning, hulp kan bieden aan mensen
met een handicap.

Ik dank alle betrokkenen voor het feit dat we een goed compromis hebben bereikt.

Brian Simpson, namens de S&D-Fractie. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, vandaag behandelen wij de laatste
twee stukjes van de passagiersrechtenpuzzel: de dossiers over vervoer over zee en de binnenwateren en over
vervoer per autobus en touringcar.

Ik dank de rapporteurs voor hun inzet en het doet mij deugd dat er klaarblijkelijk overeenstemming is bereikt
met de Raad ten aanzien van vervoer over zee en de binnenwateren.

Daarentegen vind ik het teleurstellend dat we het nog altijd oneens zijn over een formule voor vervoer per
autobus en touringcar, maar we zullen in de komende periode blijven proberen tot elkaar te komen. Op dit
punt wil ik mij vandaag richten.

Ik hoef u niet uit te leggen dat het onzinnig en oneerlijk zou zijn om voor andere vervoersmodaliteiten
passagiersrechten in te voeren, maar niet voor autobussen en touringcars. Een overeenkomst of akkoord dat
autobussen en touringcars buiten beschouwing laat zou incompleet, en daarmee eigenlijk waardeloos zijn.

We mogen niet accepteren dat vervoersdiensten per autobus en touringcar goeddeels buiten het
toepassingsbereik van deze verordening komen te vallen. We mogen niet accepteren dat deze verordening
de rechten van mensen met beperkte mobiliteit inperkt. En we mogen niet accepteren dat deze vervoerswijze
op wat voor wijze dan ook anders zou zijn dan andere vervoerswijzen.

Onze rapporteur heeft zijn best gedaan om op dit gebied een compromis te bereiken. De Raad heeft niets
gedaan om tot overeenstemming te komen en heeft zoals gebruikelijk het grootste gedeelte van de tijd zijn
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hakken in het zand gezet. Het is opmerkelijk dat, wanneer de passagiersrechten op de agenda staan, de Raad
een uiterst negatieve houding aanneemt en het vertegenwoordigen van de belangen van passagiers overlaat
aan het Europees Parlement.

Het Parlement heeft een goede staat van dienst als het gaat om het verdedigen van de passagiersrechten,
ondanks de beledigingen van de baas van een zekere luchtvaartmaatschappij en het gesteun en gekreun van
vervoerders. Als puntje bij paaltje komt tolereert het Parlement niet dat vervoerders misbruik maken van
passagiers; het tolereert geen discriminatie; het tolereert niet dat bepaalde sectoren buiten schot blijven.

We moeten onze rapporteurs steunen, zodat we veel slagkracht hebben als we bij de bemiddeling de strijd
aangaan met de Raad.

Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie. – (DE) Mijnheer de Voorzitter, er is al terecht gezegd dat
passagiersrechten in iedere vorm van vervoer in Europa beschermd moeten worden en het is alleen maar
een logische stap dat wij ons nu na het vlieg- en spoorwegvervoer ook bezighouden met de rechten van
passagiers die per schip of autobus reizen.

Er is ook al gezegd dat het helaas niet is gelukt om deze allebei in een pakket af te handelen zoals oorspronkelijk
de bedoeling was. Hoewel voor de rechten in het scheepsvervoer een compromis kon worden bereikt en de
trialoog kon worden afgesloten, gold dat helaas niet voor de rechten in het autobusvervoer.

Ik zal het nu eerst over de rechten van autobuspassagiers hebben, omdat ik ook schaduwrapporteur voor
dat terrein ben. Ik betreur het zeer dat het ons niet is gelukt om een compromis te bereiken, want we hebben
in de trialoog de standpunten van enerzijds de Raad en anderzijds het Europees Parlement en de Commissie
al dicht bij elkaar gebracht. Wij wilden – en dat is ook heel belangrijk – de rechten van de passagiers
waarborgen en er vooral ook voor zorgen dat mensen die beperkt zijn in hun mobiliteit, mensen met een
handicap, in ieder geval gebruik kunnen maken van het vervoer, ook van autobusvervoer.

Daartoe moet worden voldaan aan verschillende eisen en die hebben wij gesteld. Ik denk dat dit ook zo
belangrijk is omdat er in de toekomst steeds meer mensen met een handicap of beperkte mobiliteit zullen
zijn, alleen al omdat de mensen steeds ouder worden. Dat is een zeer belangrijk punt.

Natuurlijk moeten we er ook rekening mee houden dat tot de consumentenrechten ook behoort dat er een
aanbod moet zijn en dat juist kleine en middelgrote ondernemingen die busvervoer aanbieden, niet aan elke
vraag kunnen voldoen. Ze kunnen bijvoorbeeld geen onbeperkte schadevergoedingen bieden, en men moet
zich ook afvragen hoe ze met vooruitbetalingen kunnen omgaan. We hadden op dit punt eigenlijk al veel
overeenstemming bereikt en juist daarom vind ik het jammer dat we nu geen allesomvattend compromis
hebben kunnen bereiken.

Zoals de rapporteur heeft gezegd, is het juist dat we enerzijds naar de rechten van de passagiers maar anderzijds
ook naar de mogelijkheden van de transportaanbieders kijken. Ik zou ook graag zien dat er bij de komende
bemiddeling toch nog enige overeenstemming wordt bereikt, want ik ben het volkomen eens met Brian
Simpson die heeft gezegd dat het niet zo mag zijn dat we dit voor alle transportmiddelen geregeld hebben,
behalve voor de bussen.

Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie. – (DE) Mijnheer de Voorzitter, geachte dames en heren,
waar gaat het hier om? Het gaat er onder andere om dat de rechten van mensen met een mobiliteitsbeperking
ook bij het gebruik van vervoer per schip of autobus worden vastgelegd en dat de mogelijkheden hiertoe
eindelijk via deze initiatieven worden verbeterd. Dat is ook onze plicht. We hebben tenslotte ook met veel
vertoon het Verdrag voor de rechten van gehandicapten in de Europese ruimte versterkt en dat schept voor
ons verplichtingen.

Met betrekking tot deze twee dossiers wil ik het volgende zeggen. Ik ben echt ontevreden en zeer teleurgesteld
over de houding van de Raad ten aanzien van het dossier over de buspassagiers. Eén ding moet duidelijk zijn:
wat hier altijd als argument wordt aangevoerd, dat het dient ter bescherming van de kleine of middelgrote
bedrijven, is slechts een klein aspect. Het is in het algemeen de onwil om zich bezig te houden met zaken die
lastig zijn. Daarom is het volgens mij dringend noodzakelijk dat we deze mensen een duidelijk signaal geven
dat ze recht hebben op deelname in het vervoerssysteem en dat we niet de mogelijkheid bieden om
overgangsperioden van vijftien tot twintig jaar te laten gelden.

Het tweede dossier dat met een grote meerderheid zal worden aangenomen, heeft betrekking op de rechten
op schepen. Dat bevat een groot hiaat waar ik hier nog eens nadrukkelijk op wil wijzen. Hierin worden regels
vastgelegd voor schepen, maar niet voor havens. Dat betekent dat iemand die in een rolstoel zit, zichzelf van
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zijn auto of de auto van de mensen die hem wegbrengen naar het schip – waar hij dan weer rechten heeft –
moet “beamen”, want in de haven zelf is niets geregeld. Hier zie ik een probleem en dat kunnen we zo niet
accepteren. Laten we spijkers met koppen slaan voor mensen met een beperkte mobiliteit.

Philip Bradbourn, namens de ECR-Fractie. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil alleen enkele opmerkingen
plaatsen over het verslag over autobus- en touringcarpassagiers.

We weten dat passagiersrechten heel belangrijk zijn, en dit onderwerp heeft dan ook de nadrukkelijke interesse
van dit Parlement. De voorliggende voorstellen bevatten een aantal welkome initiatieven voor autobus- en
touringcarpassagiers, met name voor gehandicapten. Maar zoals te doen gebruikelijk bij dit type verslag
wordt er uitgegaan van een grote gemene deler, waarbij wordt aangenomen dat maatregelen die werken
voor de luchtvaart en het spoorwegvervoer ook toepasbaar zijn op een totaal andere structuur.

Dit probleem komt onder meer tot uiting in de wijze waarop passagiers moeten worden geïnformeerd over
hun rechten, en ook in de aansprakelijkheidslimieten die, volgens het Parlement, zouden kunnen betekenen
dat bedrijven de kosten van bijvoorbeeld uitvaarten moeten betalen terwijl nog helemaal niet is vastgesteld
wie er aansprakelijk is. Dergelijke voorstellen zullen zeker resulteren in hogere kosten voor de consument.

En dan hebben we nog het reeds eerder genoemde punt van de uitsluiting van puur plaatselijke
vervoersdiensten, waar ik persoonlijk een voorstander van ben.

Vervoer per autobus en touringcar verschilt wezenlijk van andere sectoren. Bedrijven in deze sector zijn,
zoals reeds aangegeven, veelal klein, en in sommige gevallen zijn het zelfs eenmanszaken. Het opleggen van
prescriptieve en kostbare verplichtingen aan deze bedrijven zal alleen maar leiden tot prijsstijgingen of
inperking van het aantal trajecten waarop mensen kunnen reizen doordat het onrendabel wordt om deze
diensten te handhaven.

Het standpunt van het Parlement over deze punten is niet evenredig, en het is dan ook waarschijnlijk dat dit
voorstel een lange bemiddelingsfase zal kennen. Hierdoor zullen autobus- en touringcarpassagiers langer
moeten wachten op de rechten die ze verdienen, en zullen bedrijven het langer moeten redden zonder de
beschermingsmechanismen die ze zo nodig hebben.

Thomas Ulmer (PPE). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, waarde collega’s, vanwege de korte tijd wil ik me
beperken tot het verslag-Cancian. Iedereen is het er over eens dat mensen die per autobus of touringcar reizen
passagiersrechten en daarmee ook consumentenrechten moeten hebben.

Ik wil echter nog een keer wijzen op de problemen die kleine en middelgrote ondernemingen momenteel
ondervinden, vooral in Duitsland. Het openbaar stads- en streekvervoer kan bij ons, vooral in
plattelandsgebieden, niet los van elkaar worden gezien, omdat ze samen vaak een gebied met een straal van
ongeveer 50 kilometer moeten bedienen.

In de tweede plaats is het vooraf betalen van schuldonafhankelijke schadeloosstellingen voor kleine en
middelgrote ondernemingen onmogelijk. We kennen hier het principe van de wettelijke aansprakelijkheid
dat tot nu toe zeer goed blijkt te werken en waardoor ook de vervoerstarieven stabiel zijn gebleven.

In de derde plaats kan ik me niet voorstellen dat vertragingen die buiten de schuld van de ondernemer
ontstaan, door de ondernemer betaald moeten worden. De aansprakelijkheid kan ook slechts gelden voor
omstandigheden waarvoor de ondernemer verantwoordelijk is.

Saïd El Khadraoui (S&D). - Voorzitter, vicevoorzitter van de Commissie, collega’s, ik zou eerst en vooral
de rapporteurs, mijnheer Cancian en mevrouw Ayala Sender, willen danken voor het goede werk en
tegelijkertijd betreuren dat de Raad blijkbaar niet genoeg flexibiliteit heeft kunnen tonen met betrekking tot
het verslag van collega Cancian om ook daaruit een goede deal te halen. Voor ons is het belangrijk dat we
op Europees niveau een aantal spelregels vastleggen voor passagiersrechten voor alle transportmodi – het
is al door vele collega’s gezegd. We hebben de laatste jaren heel veel gewerkt rond de luchtvaart en de
spoorwegen. Ik denk dat we daaruit moeten leren en dat we – en dat is een ander debat – redelijk snel toch
eens een evaluatie moeten maken en samen moeten bekijken hoe we hier en daar ook een aantal hiaten
kunnen wegnemen.

Nu buigen we ons over passagiers die over zee en binnenwater reizen, en ook over de busreizigers. We
moeten een beetje dezelfde methodiek gebruiken, dezelfde rode draad bewaren. In eerste instantie is het onze
doelstelling om de zwaksten te beschermen, mensen die bijvoorbeeld een beperkte mobiliteit hebben of die
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slecht ter been zijn. Wij moeten ervoor zorgen dat zij dezelfde rechten hebben om zich te verplaatsen en om
op vakantie te gaan, met andere woorden om volledig mobiel te blijven.

Ten tweede denk ik dat het essentieel is dat passagiers geïnformeerd worden over uurregelingen, over
vertragingen en over hun rechten. Dat moet voor alle modi op een hoogwaardige manier gebeuren.

Ten derde is het duidelijk dat we tevens dingen moeten vastleggen voor wanneer de zaken wat mislopen.
Ook hier proberen we consequent te zijn door bijstand te garanderen, te zorgen voor maaltijden, verfrissingen,
alternatieve reismogelijkheden en overnachtingen, indien dat nodig zou zijn.

Natuurlijk blijft er af en toe discussie over het toepassingsgebied bijvoorbeeld. Ik denk dat we met betrekking
tot het verslag-Cancian echt wel een goede definitie van regionaal vervoer moeten hebben om op deze manier
te voorkomen dat er achterpoortjes ontstaan en ervoor te zorgen dat er een goede regeling komt.

Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Mijnheer de Voorzitter, in de eerste plaats wil ik mevrouw Ayala
bedanken voor alle inspanningen die zij zich heeft getroost als rapporteur van dit verslag om het akkoord
te bereiken dat wij hier vandaag bespreken.

De Fractie van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa heeft van meet af aan een positief
standpunt ingenomen en amendementen ingediend waarmee amendementen van de eerste lezing hersteld
werden, en na de betreffende trialogen hebben we uiteindelijk een naar mijn mening goed akkoord bereikt.

Mevrouw Ayala heeft al een grondige analyse gegeven van alle punten waarop overeenstemming bereikt is.
Ik zou echter willen ingaan op de verwijzing naar het toepassingsgebied, waaronder alle schepen van meer
dan twaalf passagiers zullen vallen, en op de minimumprijs van het vervoerbewijs van 6 euro waarvoor
passagiers vergoeding kunnen krijgen. Ik zou willen wijzen op de grote inspanningen die geleverd zijn en
op de verbeteringen die deze verordening zal brengen voor passagiers in het algemeen maar vooral voor
degenen met beperkte mobiliteit of een handicap.

Verder wil ik onderstrepen dat in het hele dispositief gerefereerd wordt aan toegankelijke formaten, om
ervoor te zorgen dat alle Europeanen kunnen beschikken over transparante informatie.

Ik ben blij, ook al heeft het veel werk en overleg gekost, dat de verwijzing naar de gezondheid geschrapt is
als argument voor het weigeren een vervoerbewijs te verkopen aan mensen met een handicap of met beperkte
mobiliteit, daar veiligheid de enige beweegreden mag zijn voor een weigering van deze aard

Voorts wil ik erop wijzen dat de tijd voor het vinden van een oplossing voor een vervoersprobleem of om
passagiers schadeloos te stellen met een derde is teruggebracht: van de oorspronkelijke 120 minuten tot de
90 minuten die we in de tekst overeengekomen zijn. We zijn het ook eens geworden over een
schadevergoeding van 80 euro. Kortom, deze verordening zal de gebruikers meer garanties bieden.

Debora Serracchiani (S&D). - (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, het voorstel betreffende de
rechten van autobus- en touringcarpassagiers heeft tot doel de passagiersrechten te verbeteren en passagiers
te beschermen, met name personen met een handicap of beperkte mobiliteit. Dit is de eerste verordening
betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers waarmee de passagiers waarborgen moeten
worden geboden, net als in het spoor- en luchtvervoer. Het standpunt voor de tweede lezing heeft tot doel
een reeks rechten vast te leggen voor reizigers die besluiten gebruik te maken van het vervoer per autobus
of touringcar.

Ik ben het eens met de aanpak van rapporteur Cancian, die ik dank voor zijn uitstekende werk. Ik meen dat
het toepassingsgebied van de verordening gewijzigd moet worden door de in het stads- en voorstadsvervoer
geïntegreerde regionale vervoersdiensten uit te sluiten. Het zou juist en gepast zijn de rechten van passagiers
te garanderen bij ongevallen, annulering of vertraging bij vertrek, zoals het Parlement al heeft besloten in
eerste lezing.

Ook de informatie over passagiersrechten is een belangrijke zaak. Het zou namelijk nuttig zijn passagiers
informatie te verstrekken over de aansluitingen op andere vormen van vervoer. Dat zou het samenspel
verzekeren van de vervoersdiensten over de weg met de spoorvervoersdiensten.

Personen met een handicap of beperkte mobiliteit dient maximale bescherming geboden te worden. Daarom
stel ik een termijn voor van 24 in plaats van 48 uur voor het aanvragen van bijstand, evenals meer garanties
voor compensatie en vervanging van de middelen die de mobiliteit verzekeren van personen met een handicap
of beperkte mobiliteit in geval van verlies of beschadiging van die middelen. Bovendien zouden we om
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rekening te houden met de passagiers met beperkte mobiliteit alle architectonische barrières moeten
wegnemen en de bestaande infrastructuur verbeteren om haar toegankelijker te maken.

Deze verordening heeft tot doel het concurrentievermogen van de autobus- en touringcarsector te verbeteren,
intermodaal vervoer te stimuleren en vooral de reisvoorwaarden van de passagiers te verbeteren.

Dirk Sterckx (ALDE). - Voorzitter, Brian Simpson heeft al gezegd dat het Parlement passagiersrechten altijd
belangrijk gevonden heeft en daarvoor ook gevochten heeft, heel dikwijls tegen de Raad. Passagiersrechten
zijn tegelijkertijd heel moeilijk te regelen. We hebben in de voorbije maanden met de luchtvaart ondervonden
dat het niet zo gemakkelijk is.

Ik denk dat we een goed akkoord hebben voor passagiers op schepen. Wel zitten we nog met een probleem
voor de bus. Er zijn in die sector veel kleine bedrijven en er is het probleem van het openbaar vervoer, want
daar zit toch een heel groot deel van de passagiers. Het is belangrijk dat we een duidelijk Europees kader
maken en dat kader moet draagbaar zijn voor kleine bedrijven. Het Parlement is zich daarvan zeer goed
bewust.

Ik zou met de rapporteur mijn bevindingen voor het spoor destijds, waarvoor ik rapporteur was, willen
delen. We hebben basisrechten voor alle spoorwegreizigers gevonden. Ik vind dat we dat ook voor busreizigers
moeten doen. De Raad heeft dat niet graag, maar het moet kunnen. Die discussie moet gevoerd worden. We
hebben die basisrechten afgedwongen door redelijk te zijn in de onderhandeling, met eventueel een
overgangstermijn. Ik ben daar niet tegen. Het is belangrijk dat men ook voor het openbaar vervoer vanuit
het Europees Parlement zegt: er is een sokkel, een niveau waar je niet onder gaat, ook niet als
openbaarvervoermaatschappij. Want ook daar zitten passagiers en ook die moeten rechten hebben. Het is
niet omdat een openbaarvervoermaatschappij subsidiair kan werken dat zij niet een basisrecht moet geven.

Dat is volgens mij de lijn is die we in de bemiddeling moeten aanhouden. De Raad hoort dat niet graag, maar
wij moeten dat als Parlement blijven verdedigen, want dat is een belangrijk element als we het openbaar
vervoer willen aanmoedigen. Dit is in het kader van hetgeen we aan het doen zijn voor het milieu en voor
een goede mobiliteit zeer belangrijk.

Mathieu Grosch (PPE). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, staat u mij toe dat ik een beetje meer tijd gebruik,
want twee collega’s van de PPE-Fractie hebben het woord niet genomen. Dit hangt echter van u af.

Over het onderwerp zelf kan ik zeggen dat de rechten van passagiers, waarover we als Parlement met de
Raad hebben gesproken, nooit een gemakkelijk onderwerp is geweest. In dit geval is weer aangetoond dat
er op het ene terrein vooruitgang wordt geboekt, maar dat het op een ander terrein, als het om de autobussen
en touringcars gaat, tamelijk moeilijk wordt. We hebben er begrip voor dat dit onderwerp misschien ook
ingewikkeld is geworden, omdat bijvoorbeeld het begrip “regionaal vervoer” in het ene land anders wordt
geïnterpreteerd dan in het andere land. Ik woon zelf in een grensgebied met vier landen en de opvattingen
hierover zijn in de verschillende landen zo anders, dat het niet altijd gemakkelijk is om de passagiersrechten
in ieder land vanuit eenzelfde opvatting te benaderen.

Het doel moet echter voor iedereen gelijk zijn, en dat is dat de passagier ervan op aan kan dat zijn rechten
in alle soorten vervoer zijn gewaarborgd, wanneer hij een kaartje koopt en erop rekent dat ergens een reis
is gepland. We hebben in dit Parlement ook op andere gebieden altijd zeer speciaal aandacht geschonken
aan personen met een handicap en we hebben de laatste tijd in het Parlement een aantal ervaringen opgedaan
waar de Raad ook beter rekening mee zou moeten houden. We moeten en moesten niet alleen kijken naar
beperkte mobiliteit, maar ook naar andere soorten beperkingen. Hiermee zijn echt geen extra kosten gemoeid,
want bepaalde problemen kunnen al opgelost worden door bijvoorbeeld het geven van informatie.

Corien Wortmann-Kool (PPE). - Voorzitter, dank voor uw souplesse, het ging wat sneller dan ik had
verwacht.

Ik wil graag de rapporteur, mevrouw Ayala Sender, van harte feliciteren met het bereikte resultaat voor het
verslag over de passagiersrechten in de zeevaart en de binnenvaart. Ik was schaduwrapporteur voor onze
EVP-Fractie en u weet dat we stevige discussies hebben gehad. Wij vinden als EVP passagiersrechten natuurlijk
enorm belangrijk. Het is immers belangrijk dat mensen kunnen rekenen op een goede kwaliteit van het
vervoer en dat ook gehandicapten goede hulp en bijstand kunnen krijgen.

Het is tevens belangrijk naar de kenmerken van deze bedrijfstak te kijken. Er zijn heel veel kleine bedrijfjes
met 1 of 2 schepen, historische schepen die niet verbouwd kunnen worden, maar wel een bemanning hebben
die heel hulpvaardig is en mensen bijstaat. Ik ben blij dat we die flexibiliteit nu hebben kunnen inbouwen en
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dat we mooie passagiersrechten hebben vastgelegd in Europese wetgeving die in de praktijk ook goed
uitvoerbaar zijn door deze kleine ondernemingen, want daaraan is onze sector zo rijk in eigenlijk heel veel
Europese landen. Dus het is heel belangrijk dat we dat bereikt hebben en ik hoop dat we binnenkort ook
voor bus- en touringcarpassagiers eenzelfde soort resultaat kunnen bereiken.

Santiago Fisas Ayxela (PPE). – (ES) Mijnheer de Voorzitter, de Sagrada Familia, het werk van de briljante
Catalaanse architect Antoni Gaudi, wordt overal in de wereld gezien als het gezicht van Barcelona. In 2005
werd het door de Unesco tot werelderfgoed verklaard.

Op het ogenblik worden er werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de hogesnelheidstrein die de stad
zal doorkruisen door een tunnel die maar vier meter af ligt van de fundering van de Sagrada Familia.

Er zijn 38 technische rapporten waarin bezwaar wordt gemaakt tegen dit project. De Internationale Raad
voor Monumenten en Landschappen Icomos, de gespecialiseerde instantie van de Unesco, heeft zijn
bezorgdheid geuit over het tracé. Bovendien heeft de Tweede Kamer van Spanje op 22 juni jongstleden een
motie aangenomen waarin gepleit wordt voor preventieve opschorting van de werkzaamheden en de instelling
van een deskundigencommissie die in een termijn van twee maanden met een voorstel voor een andere
oplossing kan komen.

Ik zou willen weten welke maatregelen de Commissie zal nemen om een bouwwerk te beschermen dat zo’n
grote symbolische waarde heeft als de Sagrada Familia in Barcelona, tegen de risico’s die het passeren van de
hogesnelheidstrein met zich meebrengt.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - (RO) Deze twee verordeningen betreffende de rechten van autobus- en
touringcarpassagiers, respectievelijk de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen, zijn
het sluitstuk van een juridisch kader dat de rechten van passagiers beschrijft en beschermt.

Voor het luchtvervoer bestaat er al een dergelijke verordening. Desondanks kennen veel passagiers hun
rechten niet en protesteren ze niet tegen inbreuken daarop. Juist daarom is het absoluut noodzakelijk dat er
een dergelijke verordening is voor alle vormen van vervoer.

De verordeningen die we vandaag bespreken leggen de verantwoordelijkheden vast bij het overlijden of
gewond raken van reizigers, de rechten van personen met een beperkte mobiliteit, schadevergoeding en hulp
in geval van annulering of vertraging, en bevatten heldere bepalingen betreffende het indienen van klachten
en procedurele mogelijkheden.

Wij verwelkomen het bereikte akkoord met betrekking tot het vervoer per schip, maar zijn van mening dat
het definiëren en respecteren van de rechten van personen met een handicap die reizen per autobus of
touringcar verplicht is. Zo kunnen alle burgers deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Mijnheer de Voorzitter, het is zeer belangrijk om over de rechten van passagiers
te spreken. Wij zouden ook over de plichten van passagiers kunnen spreken, want wanneer wij het over
rechten hebben, is het goed te beseffen dat rechten en plichten hand in hand gaan. Ik ben van mening dat
niet alleen passagiers, maar ook de lidstaten van de Europese Unie bepaalde plichten hebben met betrekking
tot de rechten van passagiers. In sommige regio’s, bijvoorbeeld Noord-Finland, Fins Lapland, Noord-Zweden,
Zweeds Lapland en enkele andere dunbevolkte gebieden, is het zeer belangrijk om voor goede busverbindingen
en een uitgebreid openbaarvervoernetwerk te zorgen, omdat mobiliteit een grondrecht is. Ik denk vooral
aan ouderen. Voor velen van hen zijn hun diensten tientallen kilometers ver weg.

Het is daarom zeer belangrijk dat wij, wanneer wij over de rechten van passagiers spreken, ons ook
bezighouden met de rechten van mensen wier basisdiensten zich op grote afstand bevinden en dat wij zaken
niet altijd alleen vanuit concurrentie- of marktoogpunt bekijken. Ook op nationaal niveau kunnen wij
compenseren en op die manier regionale en plaatselijke buslijndiensten rendabel maken.

Marian-Jean Marinescu (PPE). - (RO) De onderhandelingen over deze twee verslagen zijn gekenmerkt door
de pogingen van de Raad om de reikwijdte en de doelen ervan te beperken, en door de druk van vervoerders
die te maken hebben met de effecten van de economische crisis.

Beide rapporteurs hebben de stevige positie van het Parlement met succes verdedigd. We hebben een modern
en kwalitatief hoogstaand passagiersvervoer nodig. Passagiers moeten de beste vervoersomstandigheden
hebben en als er zich een probleem voordoet de hun toekomende schadevergoeding ontvangen.
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De vervoerders moeten de nodige inspanningen leveren voor een gecoördineerd Europees vervoer, zowel
tussen de lidstaten als tussen verschillende vormen van transport. De crisis met de vulkanische as heeft laten
zien, dat de sector nog ver verwijderd is van wat passagiers nodig hebben.

De vervoerders moeten zich ervan bewust zijn, dat ze kwaliteit moeten leveren en tegelijkertijd de
dienstregeling moeten volgen. De passagiers moeten worden geïnformeerd over hun rechten, zodat ze
geïnformeerd kunnen optreden in geval van inbreuk daarop.

Nikolaos Salavrakos (EFD. - (EL) Mijnheer de Voorzitter, ik ben het ermee eens dat de verordeningen
betrekking moeten hebben op de bescherming van de rechten van alle passagiers, of ze nu met spoor, over
de weg, over zee of via de lucht reizen.

Daarom moeten mijns inziens ook autobussen en touringcars in de verordening worden opgenomen en
moeten er bijzondere maatregelen worden genomen voor het vraagstuk van de vergoedingen. De vergoedingen
moeten redelijk zijn voor de vervoersondernemingen en hun overlevingskansen.

Ik zou echter vooral willen benadrukken dat passagiers hun rechten moeten kennen. Daarom wil ik het
Europees Parlement verzoeken een voorlichtingscampagne te starten, opdat de mensen weten welke rechten
zij hebben, ongeacht het vervoersmiddel dat ze gebruiken.

Aangezien mijn land, Griekenland, in het middelpunt van de actualiteit is komen te staan wegens een aantal
voorvallen in havens en stakingen in het vervoer, wil ik van de gelegenheid gebruik maken om duidelijk te
maken dat alles weer normaal loopt. Ik wil iedereen dan ook vragen nota te nemen van het feit dat Griekenland
toegankelijk is voor alle geïnteresseerden.

Michael Cramer (Verts/ALE). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik wil er nog eens op wijzen dat iedereen het
ermee eens is dat passagiers die beperkt zijn in hun mobiliteit ook hun rechten krijgen. Indien het echter
gaat om de vraag wie bevoorrecht wordt en als we misschien moeten gaan snijden in de winstmarges van
de ondernemers, dan horen we: nee, nee, nee. Dan is het volkomen duidelijk dat de gehandicapten niet op
de eerste plaats komen, en dat moet veranderen.

Indien hier wordt gezegd, mevrouw Wortmann-Kool, dat het om kleine ondernemingen gaat, dan klopt dat
absoluut niet, want het zijn de grote ondernemingen die hebben gelobbyd, die ertegen waren. Zij schuiven
de kleine naar voren om hun belangen te behartigen. We zouden voor de kleine bedrijven een compromis
kunnen sluiten, maar over het geheel genomen moeten we de grote bedrijven het verwijt maken dat ze geen
rekening willen houden met passagiers die in hun mobiliteit beperkt zijn. Dat mag niet zo zijn, deze passagiers
moeten dezelfde rechten hebben als wij. We mogen blij zijn dat wij niet beperkt zijn in onze mobiliteit en
daarom moet ieder van ons deze solidariteit opbrengen.

Philippe Juvin (PPE). – (FR) Mijnheer de Voorzitter, het is duidelijk dat deze teksten niet perfect zijn.
Natuurlijk hadden sommige afgevaardigden liever gezien dat er bepaalde wijzigingen in waren opgenomen.
Maar, dames en heren, deze tekst is een geweldige vooruitgang voor gehandicapten. Want hoe vaak hebben
wij niet bedroevende verhalen moeten aanhoren van gehandicapten die in openbare vervoermiddelen
geweigerd werden? Wel, met deze tekst is dat afgelopen. Deze tekst maakt een einde aan de discriminatie
waarvan gehandicapten en zieken de dupe waren: geen toegangsbeperkingen meer.

Laten wij ons realiseren wat de betekenis is van deze tekst, die daadwerkelijk een vooruitgang is. En dan heb
ik het nog niet over de uitstekende bepaling die erin voorziet dat het vervoerspersoneel handicapgerelateerde
trainingen moet volgen. Ook dat is een aanzienlijke vooruitgang voor gehandicapten. Wij moeten dus niet
langer praten over de integratie van gehandicapten. Wij moeten deze integratie in de praktijk brengen. Dat
is wat deze tekst doet, en ik vind dat wij ons daarmee gelukkig mogen prijzen.

Dankzij deze tekst kunnen de Europese instellingen het leven van gehandicapten concreet verbeteren. De
rapporteurs verdienen een felicitatie. Die breng ik hun bij deze dan ook over, namens alle gehandicapten.
Laten wij onze tevredenheid niet onder stoelen of banken steken.

VOORZITTER: GIANNI PITTELLA
Ondervoorzitter

Siim Kallas, vicevoorzitter van de Commissie. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik dank het Europees Parlement
voor zijn betrokkenheid en voor de berg werk die het heeft verzet. Wij bewegen ons in dezelfde richting.
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De conclusies inzake de rechten van passagiers die reizen over zee en de binnenwateren zijn positief. Het is
essentieel dat wij onze doelstelling, het vaststellen van een basisset passagiersrechten voor alle
vervoersmodaliteiten, realiseren. Dit is hier al vele malen onderstreept en we mogen de autobus- en
touringcarpassagiers niet links laten liggen.

Ik moet wel één punt benadrukken, aangezien er één element is dat vanuit verschillende invalshoeken kan
worden benaderd: economische argumenten en passagiersrechten. We zien dit ook in de luchtvaart. We zijn
allemaal voorstanders van concurrentie en van economisch succes; we zijn allemaal voorstanders van lage
kosten en efficiëntie. Maar tegelijkertijd moeten alle dienstverleners in het vervoer ook kwalitatief hoogstaande
diensten aanbieden. Voor mij persoonlijk betekent hoge kwaliteit voor alles stiptheid en goede informatie
over dienstregelingen. Dat is de richting die we op moeten, en niemand – grote bedrijven, kleine bedrijven
– mag afwijken van deze regels. Men moet stipt zijn en men moet zijn klanten bedienen met een groot
verantwoordelijkheidsgevoel om hoge kwaliteit te leveren. Dan kunnen we ook verder met alle andere
punten.

Dank u voor deze discussie. In het bemiddelingsproces voor de verordening betreffende de rechten van
autobus- en touringcarpassagiers zullen we trachten compromissen te vinden die ons dichter bij een dergelijke
oplossing brengen. Ik hoop op een goede samenwerking met de rapporteurs tijdens het proces voor de
volgende richtlijnen.

Antonio Cancian, rapporteur. − (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik heb naar alle betogen geluisterd
en ik hoef alleen maar te herhalen dat ons uitgangspunt bij de eerste lezing met het verslag-Albertini moedig
was. Het bereikte resultaat is gestoeld op veel compromissen in vergelijking met de oorspronkelijke wensen,
respecteert ten dele de wil van de Raad en is in de Commissie vervoer en toerisme met bijna eenparigheid
van stemmen goedgekeurd.

De commissaris heeft meerdere keren beloofd te zullen zorgen voor één enkele tekst waarin de bestaande
verspreide regelgeving is ondergebracht. In dat verband hoop ik dat het Belgische voorzitterschap, dat net
zijn taak heeft aangevangen, bereid zal zijn deze tekst op zijn agenda te plaatsen. Dat biedt dan de mogelijkheid
het kader van de verordeningen betreffende passagiersrechten in alle vormen van vervoer te voltooien, zodat
we ons kunnen bezinnen op de mogelijkheid gemeenschappelijke horizontale regels te maken voor alle
vervoersmodaliteiten. Wij hebben een dergelijke horizontale regeling hard nodig!

Inés Ayala Sender, rapporteur. – (ES) Mijnheer de Voorzitter, ik zou mijn collega’s willen bedanken en ook
commissaris en vicevoorzitter Kallas, voor zijn vriendelijkheid en bemoedigende woorden.

Verder zou ik een aantal dingen willen verduidelijken die mevrouw Lichtenberger over de havens gezegd
heeft. Ik denk dat de tekst niet goed gelezen is. Het is waar dat we er niet in geslaagd zijn om alle havens op
te nemen, daar sommige havens niet meer zijn dan een aanlegsteiger, maar er zijn wel verplichtingen voor
de havens, want alle nieuwe of gerenoveerde havens zijn bij voorbeeld verplicht om volledige toegankelijkheid
en installaties te bieden, iets waartoe we de Raad terecht verplicht hebben om te schrappen in de bepaling
waarin dit was uitgezonderd. Mevrouw Lichtenberger, als u bijlage II leest, zult u zien dat daar inderdaad
gerefereerd wordt aan de verplichtingen tot het verlenen van bijstand in havens en haventerminals. Verder
hebben we de havenautoriteiten opgenomen, ondanks het feit dat de Raad op sommige punten een aantal
bedenkingen had, juist om die bewuster te maken van de behoeften van mensen met een beperkte mobiliteit.

Havens hebben dus wel degelijk verplichtingen. De havens zijn hierin opgenomen, het zijn dus niet alleen
de boten en schepen maar ook de haventerminals en havens die verplichtingen hebben.

Wat de soepelheid en de uitzonderingen betreft, en in dat verband wil ik zowel de heer Kuhn als mevrouw
Wortmann-Kool bedanken voor hun betoog, denk ik dat we echt geprobeerd hebben om soepelheid te
betrachten en de kleine ondernemingen te helpen, met name in deze crisistijd. Ik begrijp de boosheid van
de heer Cramer, want het is waar dat onze gesprekspartners voor het merendeel grote ondernemingen zijn,
maar dat komt doordat de Europese organisaties, conform hun karakter, zowel kleine als grote ondernemingen
omvatten. Het feit dat onze gesprekspartners soms, of vaak, degenen zijn die grote ondernemingen
vertegenwoordigen, betekent niet dat de kleine ondernemingen niet net zo goed lid zijn van de Europese
organisaties. Ik denk dat we ons best hebben gedaan om voor alle partijen begrip op te brengen.

Ten slotte wil ik mevrouw Bilbao speciaal bedanken voor de door haar betoonde hulp en solidariteit ten
aanzien van de verbetering van de rechten van mensen met een handicap. Ik wil haar in het bijzonder bedanken
voor het benadrukken van de kwestie van de toegankelijke formaten, en voor het feit dat de Raad eindelijk
heeft afgezien van gezondheidskwestie – dat naar mijn idee wel een risico inhield waaraan in de toekomst
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zal moeten worden gewerkt, maar dit was natuurlijk niet het goede moment – en ook voor alles wat te maken
heeft met de beperking van termijnen en met verbeteringen.

Tot slot wil ik natuurlijk al mijn collega-schaduwrapporteurs bedanken, en bovenal wil ik de Europese
passagiers gelukwensen, want wij in de sector – de vervoerders, operators, terminals, havens en
havenautoriteiten – en de lidstaten hebben nu 24 maanden tijd voor de voorbereiding. Daarna zal de
verordening ten uitvoer moeten worden gelegd.

Ik heb nog een speciaal verzoek, mijnheer Kallas, in verband met het moment van de tenuitvoerlegging. Ik
heb gezien dat u een geweldige voorlichtings- en bewustmakingscampagne gaat lanceren met betrekking
tot de rechten van de luchtvaartpassagiers. Ik zou u willen vragen, en ik zou graag willen dat u zich daaraan
verbond, om over twee jaar, wanneer de verordening van kracht wordt betreffende de rechten van passagiers
in de maritieme sector, net zo’n fantastische campagne te voeren als die voor de luchtvaartsector. Ik denk
dat de Europeanen dat zeker verdienen.

De Voorzitter. – Het debat is gesloten.

De stemming vindt morgen (dinsdag 6 juli 2010) plaats.

Schriftelijke verklaringen (artikel 149)

Robert Dušek (S&D), schriftelijk. – (CS) Met de onderhavige ontwerpverordening van het Europees Parlement
en de Raad betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers wordt beoogd de rechten van reizigers
in deze sector te vergroten, vergelijkbare kwaliteitsnormen als in het spoorwegverkeer en de luchtvaart tot
stand te brengen, alsook de huidige divergerende regelgeving op het vlak van vervoer in de lidstaten te
harmoniseren. Het Parlement heeft in eerste lezing volkomen terecht aangedrongen op onbeperkte
aansprakelijkheid van vervoerders voor door hen veroorzaakt overlijden van reizigers en letsel, alsook voor
verstrekking van voorschotten in geval van financiële problemen ten gevolge van een verkeersongeval.
Verder verbood de ontwerpverordening elke vorm van discriminatie op basis van een lichamelijke handicap
of verminderde mobiliteit. We hebben gevraagd om vergoeding van het reistarief ter hoogte van 50 procent
vermeerderd met de prijs van het vervoersbewijs, om assistentie in geval van afgelasting of vertraging in de
vorm van verstrekking van voedsel, drinken, gratis onderdak, alsook om vervoer naar een plaats van waaruit
de reis op een andere wijze kan worden voortgezet. De enige uitzondering daarop zou gevormd worden
door het openbaar vervoer in en rond de steden; die zou niet onder de werking van de verordening vallen.
De Raad heeft de rechten van autobus- en touringcarpassagiers echter radicaal gewijzigd en vraagt zowaar
om definitieve uitsluiting van het regionale busvervoer alsook om uitsluiting van reguliere nationale en
internationale busverbindingen voor een periode van 15 jaar. Als we hierin meegaan dan komt er in de
praktijk helemaal niets van de reizigersrechten terecht en stemmen we in met minimale aansprakelijkheid
van vervoerders. Dat is voor mij ronduit onverteerbaar en ik daarom zou ik u dan ook met klem willen vragen
de standpunten van het Europees Parlement in eerste lezing te blijven steunen.

Elisabetta Gardini (PPE), schriftelijk. – (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, personen met een
handicap moeten kunnen reizen en net als alle anderen kunnen genieten van vrij verkeer, vrije keuzes en
non-discriminatie. Toegang tot vervoersmiddelen tegen dezelfde voorwaarden die gelden voor de overige
reizigers is een essentiële factor om op een onafhankelijke en waardige wijze in het dagelijks leven te kunnen
staan. We moeten ervoor strijden zodat de rechten op “toegankelijkheid” en “persoonlijke mobiliteit”, die
vastgelegd zijn in de artikelen 9 en 20 van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap,
in concrete daden worden vertaald. Er moet voor de komende tien jaar eindelijk een nieuwe en efficiënte
Europese strategie voor personen met een handicap tot stand komen. Ik vond het erg belangrijk steun te
geven aan dit verslag teneinde daadwerkelijke garanties te bieden voor de rechten van autobus- en
touringcarpassagiers met beperkte mobiliteit. Dames en heren, voor deze sector is een regeling op
communautair niveau dringend noodzakelijk. Het is voor ons absoluut onaanvaardbaar dat in onze steden
en landen bepaalde burgers vanwege hun handicap worden gediscrimineerd. Daarom dient het Europees
Parlement het voortouw te nemen en een standpunt in te nemen, zodat er voor eens en altijd een eind wordt
gemaakt aan het nog steeds bestaande gebrek aan samenhang tussen de wetgeving van de lidstaten.

Ian Hudghton (Verts/ALE), schriftelijk. – (EN) Dit voorstel is goed nieuws voor reizigers met een handicap
of beperkte mobiliteit, die recht hebben op een eerlijke behandeling door vervoerders. Op dit moment weten
we dat met ingang van 2012 alle gehandicapte scheepspassagiers betere rechten zullen genieten, met inbegrip
van een gegarandeerd recht op inscheping en kostenloze bijstand in de haven. Ik heb goede hoop dat het
ons zal lukken autobus- en touringcarpassagiers op te nemen in een evenwichtige overeenkomst die voordelig
is voor zowel passagiers als vervoerders. Dit is een zeer welkome stap in de richting van een oplossing voor
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de praktische belemmeringen waarmee gehandicapte passagiers te maken hebben. Het zou hoogst
verbazingwekkend zijn als de lidstaten zouden proberen onze oproep om gehandicapte autobus- en
touringcarpassagiers op te nemen in deze wetgeving te blokkeren. Ik blijf erop vertrouwen dat we het eens
kunnen worden over de inwerkingtreding van één overkoepelend stuk wetgeving dat geldt voor alle scheeps-,
autobus- en touringcarpassagiers per 2012.

Antonio Masip Hidalgo (S&D), schriftelijk. – (ES) Het is buitengewoon belangrijk discriminatie te vermijden
van mensen die, zoals ik, te lijden hebben onder beperkte mobiliteit.

In de luchthaven van Brussel wordt ons verzocht, sommigen onder ons krijgen soms zelfs het bevel, om
twee keer in en uit een wagen voor vervoer over de luchthaven te stappen, terwijl obstakels zoals deuren
gewoon vermeden zouden moeten worden en passagiers niet zouden moeten worden lastiggevallen door
ze telkens te laten in- en uitstappen.

16. Intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces
met andere vervoerswijzen (debat)

De Voorzitter. – Aan de orde is de aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de
Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
tot vaststelling van het kader voor het toepassen van intelligente vervoerssystemen op het gebied van
wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen [06103/4/2010 – C7-0119/2010 –
2008/0263(COD)] – Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Anne E. Jensen (A7-0211/2010).

Anne E. Jensen, rapporteur. − (DA) Mijnheer de Voorzitter, wat zijn eigenlijk intelligente vervoerssystemen?
Welnu, dit zijn alle mogelijke informatiesystemen die het wegvervoer effectiever, veiliger en milieuvriendelijker
kunnen maken. Hieronder valt GPS, dat we reeds gebruiken wanneer we in onze steden rondrijden, maar
ook wegenbelastingsystemen en tolheffingssystemen. We kennen reeds enkele intelligente vervoerssystemen,
maar er komen er nog veel meer aan. Er zijn systemen die ons veel betere informatie kunnen geven over de
situatie op de wegen. Zijn er verderop gladde wegen? Is er een ongeluk gebeurd waardoor filevorming
ontstaat? We hebben ook het eCall-systeem, dat automatisch een alarmcentrale belt, wanneer er een ongeluk
is gebeurd, zodat hulp sneller ter plaatse kan zijn.

Ik wil graag vermelden dat het werk aan deze resolutie mij vanaf het begin bepaalde frustraties bezorgde.
Ten eerste vond ik het moeilijk om te achterhalen wat intelligente vervoerssystemen nu precies zijn, aangezien
ze zoveel verschillende dingen omvatten. Toen mij duidelijk werd welke mogelijkheden deze systemen
bieden, frustreerde het me in feite dat we deze intelligente vervoerssystemen niet nu reeds hebben. Wanneer
men in een file staat en niet weet of en wanneer men zijn bestemming bereikt, bijvoorbeeld om een vlucht
te halen, zou het eigenlijk heel prettig zijn om deze systemen te hebben. We zouden veel betere informatie
kunnen krijgen.

Daarom moet de vraag gesteld worden waarom we deze intelligente vervoerssystemen niet nu reeds hebben.
Het antwoord van de Commissie en deskundigen is dat dit te wijten is aan het gebrek aan normen en
specificaties die het gebruik en de productie van gezamenlijke vervoerssystemen kunnen bevorderen en die
er ook voor kunnen zorgen dat het gemakkelijker wordt om grenzen te passeren, waardoor een vrachtwagen
van Göteborg naar Palermo kan rijden en communiceren met allerlei mogelijke informatiesystemen en met
verschillende wegenbelastingsystemen, zonder dat de voorruit volgeplakt is met allerlei gadgets die met de
verschillende systemen communiceren.

Op grond van de overeenkomst die nu met de Raad is afgesloten moeten we specificaties voor intelligente
vervoerssystemen definiëren binnen vier gebieden en in verband met zes acties waarvoor tijdsschema’s zijn
vastgesteld. Hierbij gaat het erom te zorgen voor de verstrekking van veiligheidsinformatie, voor algemene
verkeersinformatie, eCall en om te zorgen voor iets waar ik persoonlijk veel belang aan hecht, namelijk dat
vrachtwagenchauffeurs informatie kunnen krijgen over veilige parkeerplaatsen en dat zij de mogelijkheid
krijgen om een parkeerplaats vooraf te reserveren, zodat de naleving van de arbeids- en rusttijdenregels hun
minder stress bezorgt.

Het lastigste punt van ons werk was de kwestie van de praktische uitvoering van al deze dingen. De Raad
was het met het Parlement eens dat we duidelijk de gebieden moeten afbakenen waarop we aan
gemeenschappelijke specificaties en normen moeten werken. De Raad trok echter zijn steun terug voor onze
voorstellen wat betreft de vaststelling van de termijn waarop de overeengekomen specificaties in de praktijk
moeten worden omgezet. We hebben de uitvoering daarom in twee tijdsschema’s opgedeeld: eerst moeten
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we het eens worden over de specificaties en daarna zullen we bepalen hoe de praktische uitvoering moet
verlopen.

Ik wil graag de schaduwrapporteurs bedanken voor de samenwerking die tot dit resultaat heeft geleid, met
name de heer Koch, mevrouw Ţicău en mevrouw Brepoels. We hebben naar mijn mening op een ongekend
goede manier samengewerkt. Ik wil ook graag het Zweedse voorzitterschap hartelijk bedanken voor de
enorme inspanningen om te waarborgen dat de voorstellen van het Parlement in de definitieve tekst werden
opgenomen. Tot slot ben ik ook de Commissie zeer erkentelijk, die in deze kwestie werkelijk de rol van
facilitator heeft gehad en een grote bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van een gezamenlijke
overeenkomst.

Siim Kallas, vicevoorzitter van de Commissie. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil mijn dank overbrengen aan
het Europees Parlement en in het bijzonder mevrouw Jensen, de rapporteur inzake intelligente
vervoerssystemen, voor hun uitstekende werk en de constante steun die zij de Commissie hebben gegeven
gedurende het wetgevingsproces dat moet leiden tot de ITS-richtlijn.

Nu het Europees Parlement zijn tweede lezing van dit wetgevingsvoorstel heeft afgerond wil ik nogmaals,
in de sterkst mogelijke bewoordingen, wijzen op het politiek belang van deze richtlijn. ITS-toepassingen
zoals dynamisch verkeers- en vrachtbeheer, laterale ondersteuning en elektronische tolheffing (e-Toll) bieden
vervoersgebruikers duidelijke voordelen in de vorm van kortere reistijden en meer veiligheid.

Gedurende de afgelopen twintig jaar heeft de Europese Commissie uiteenlopende instrumenten ingezet om
het gebruik van ITS-oplossingen te stimuleren. Het gebruik van intelligente vervoerssystemen komt in het
wegvervoer echter veel trager op gang dan in andere vervoersmodaliteiten, en ITS-diensten worden tot nu
toe vaak toegepast op gefragmenteerde basis. Vrijwillige overeenkomsten en standaardisatie hebben niet
geleid tot noemenswaardige vooruitgang ten aanzien van de toepassing en het gebruik van dergelijke systemen.

Derhalve heeft de Commissie een actieplan gepresenteerd en een voorstel voor een richtlijn tot vaststelling
van het kader voor het toepassen van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor
interfaces met andere vervoerswijzen.

Met betrekking tot deze richtlijn is de Commissie van mening dat het compromis dat is bereikt in de
onderhandelingen met de Raad evenwichtig is, en dat er voldoende rekening is gehouden met de algemene
doelstellingen van het Commissievoorstel. In dit verband ben ik zeer ingenomen met de aanbeveling van
mevrouw Jensen die op 22 juni is goedgekeurd door de Commissie vervoer en toerisme, en ik zie uit naar
een positieve stemmingsuitslag en naar de aanneming van de ITS-richtlijn door het Europees Parlement
tijdens de vergadering van morgen.

De Commissie zal zich volledig toeleggen op het belangrijke werk dat wij zullen moeten verzetten om de
ITS-richtlijn ten uitvoer te leggen. We zullen ons van deze taak kwijten in nauwe samenwerking met alle
publieke en particuliere belanghebbenden.

Dieter-Lebrecht Koch, namens de PPE-Fractie. – (DE) Mijnheer de Voorzitter, commissaris, waarde collega’s,
de voorliggende richtlijn voor invoering en toepassing van intelligente vervoerssystemen op het gebied van
wegvervoer waarover we nu eindelijk gaan stemmen, is op grond van de effecten op de interfaces met andere
vervoerswijzen ook voor deze vervoerswijzen van zo’n grote betekenis, dat ik zou willen zeggen dat er een
nieuw vervoerstijdperk is aangebroken.

De richtlijn dient voor de gecoördineerde, geconcentreerde en doelgerichte omzetting van het omvangrijke
actieplan en garandeert dat intelligente vervoerssystemen een geïntegreerd bestanddeel van nieuwe soorten
voertuigen en infrastructuur zullen worden. Voor de consument is in de eerste plaats van essentieel belang
dat intelligente vervoerssystemen moeten worden ingevoerd, maar het staat alleen nog niet precies vast
wanneer dit zal gebeuren. Ik zou persoonlijk een precisering van de tijd zeer wenselijk vinden.

Verderis het van belang dat deze systemen er in belangrijke mate toe bijdragen dat het vervoer nog schoner,
veiliger en efficiënter wordt en dat ze nieuwe kansen bieden voor comodaliteit, dus voor de onderlinge
verbinding tussen verschillende vervoerswijzen. Ten derde wordt hierdoor een hoog niveau van
gegevensbescherming gewaarborgd. Ten vierde dienen ze voor een optimalisering van de capaciteit van de
infrastructuur en ten vijfde bieden ze particulieren en zakenmensen allerlei aanvullende diensten.

Intelligente vervoerssystemen passen heel goed in het volgende verslag over de toekomst van het vervoer
en ook in het EU 2020-programma, omdat hiermee omvangrijke onderzoeks- en ontwikkelingstaken
samenhangen. De eis van compatibiliteit tussen nieuwe systemen, maar ook binnen de bestaande systemen
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komt overeen met de eisen van het Parlement. In naam van de PPE-Fractie roep ik de Commissie op zo snel
mogelijk aan de slag te gaan met de ontwikkeling van de normen en specificaties voor het alarmnummer
eCall en alle reis-, vervoersinformatie- en reserveringssystemen, opdat ook werkelijk snel kan worden
begonnen met het op grote schaal invoeren van deze systemen.

Silvia-Adriana Ţicău, namens de S&D-Fractie. – (RO) Het aannemen van de richtlijn betreffende het kader
voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met
andere vervoerswijzen is een belangrijke stap voor een grotere veiligheid in de vervoerssector.

Ik wil het hele team van rapporteurs bedanken voor het uitbreiden van het bereik van de richtlijn naar een
breder terrein dan het wegvervoer, door het opnemen van interfaces met andere vervoerswijzen. De intelligente
vervoerssystemen kunnen op die manier worden ingezet voor reizigers, voertuigen en infrastructuren, en
voor de interactie daartussen in het wegvervoer waaronder het stadsvervoer en de interfaces met andere
vervoerswijzen.

Het Europees Parlement heeft al bij de eerste lezing gevraagd om een minimumniveau voor toepassingen
en diensten van de intelligente vervoerssystemen en strikte bepalingen voor bescherming van
persoonsgegevens. De richtlijn voorziet in vier prioritaire gebieden waarin de Commissie specificaties en
standaarden moet vaststellen voor de toepassing en het gebruik van intelligente vervoerssystemen.

De Commissie heeft zich verplicht tot een snelle vaststelling van de specificaties in het volgende, duidelijke
tijdschema: 2014 voor invoering van informatiediensten op Europees niveau met betrekking tot multimodale
reizen, 2013 voor invoering van realtime verkeersinformatiediensten op Europees niveau, 2012 voor
invoering van kosteloze minimale universele verkeersinformatiediensten in verband met de veiligheid op
de weg, 2012 voor de geharmoniseerde introductie van een interoperabel eCall-systeem in heel Europa,
2012 en 2013 voor de invoering van informatie- respectievelijk reserveringsdiensten voor veilige
parkeerplaatsen voor vrachtwagens.

De aanname van deze richtlijn is vertraagd vanwege de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en
een aantal bepalingen van comitologie. Zodoende zullen de bovengenoemde specificaties door de Commissie
worden vastgesteld volgens het systeem van gedelegeerde handelingen.

Ik ben van mening dat we slechts aan het begin staan van de weg naar de invoering van intelligente
vervoerssystemen, en wij hopen dat de Commissie zowel als de lidstaten de nodige financiële middelen zullen
vrijmaken voor de invoering van deze systemen.

Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie. – (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik denk dat Dieter Koch gelijk
heeft dat er met de intelligente vervoerssystemen werkelijk een nieuw tijdperk aanbreekt. Ik heb het afgelopen
jaar vrachtwagens gezien die met elkaar spreken. Dat klinkt gek, maar dat is toch echt het intelligente
vervoerssysteem van de toekomst. Doordat ze om veiligheidsredenen op een speciale manier zijn uitgerust,
kunnen vrachtwagens werkelijk merken of er zich voor hen een obstakel bevindt, of er een voetganger de
straat wil oversteken. Ze kunnen dat dan aan een achter hen rijdende vrachtwagen laten weten, zodat die op
tijd remt en er een ongeval wordt voorkomen.

Dat is natuurlijk nu nog niet het geval en het verslag van Anne Jensen heeft in dit geval het grote voordeel
dat het een overzicht biedt van wat we nu al hebben en een vooruitzicht van wat we in de toekomst nodig
hebben voor meer veiligheid, om files te voorkomen en om te zorgen dat er minder ongelukken gebeuren
en dat we beter in het belang van het milieu kunnen optreden.

Een laatste punt heeft betrekking op wat ik bij mij in Duitsland, in de buurt van Hannover, direct meemaak.
Daar is een intelligent vervoerssysteem dat op de snelweg adviessnelheidmetingen verricht. Men krijgt als
het ware te zien hoe snel men moet rijden om files te voorkomen. Dat is goed voor de bestuurder, goed om
te zorgen dat er minder ongelukken gebeuren en ook goed voor het milieu. Dergelijke systemen hebben we
nodig en nog veel meer.

Frieda Brepoels, namens de Verts/ALE-Fractie. – Voorzitter, ik ben uiteraard ook heel blij dat we eindelijk
een Europees kader voor ITS kunnen goedkeuren. Het was, zoals de collega’s al gezegd hebben, een hard
noot om te kraken en het is mede dankzij de onverdroten inzet van onze rapporteur, mevrouw Jensen, dat
we uiteindelijk na keiharde onderhandelingen dit evenwichtige resultaat aan het Parlement kunnen presenteren.
Veel dank daarvoor.

Als we zien dat de problemen van congestie en milieuvervuiling alleen maar toenemen, dan kan het belang
van dit initiatief niet onderschat worden. Er is heel duidelijk behoefte aan innoverende oplossingen. Maar
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waarom is nu die aanpak op het Europese vlak zo belangrijk? Ik denk omdat de mogelijkheden van ITS slechts
optimaal kunnen worden benut wanneer de beperkte, maar ook de versnipperde invoering die we vandaag
in tal van lidstaten kennen, wordt bijgestuurd naar een gecoördineerde invoering op Europese schaal.

Maar, collega’s, dit is nog maar een eerste stap, weliswaar een heel belangrijke. We zullen zowel de Commissie
als de lidstaten de volgende jaren op de voet moeten volgen voor wat de uitvoering van de prioritaire acties
betreft. We hebben inderdaad al ongeveer een half jaar verloren op het tijdschema dat door de Commissie
werd voorgesteld ten gevolge van de discussie over de implementatie van gedelegeerde handelingen. Maar
in het algemeen denk ik dat we erop zullen moeten toezien dat de voorziene diensten voor alle groepen
voldoende gebruiksvriendelijk zijn. In dat verband zijn we dan ook heel blij dat er specifieke bepalingen zijn
opgenomen voor kwetsbare verkeersdeelnemers, want aandacht hiervoor zal immers leiden tot een
kwaliteitsverbetering voor alle gebruikers. Ik dank u voor uw aandacht.

Anna Rosbach, namens de EFD-Fractie. – (DA) Mijnheer de Voorzitter, op de voorruit van mijn auto is een
klein elektronisch apparaat gemonteerd dat registreert wanneer ik door een tolpoort in mijn thuisland rijd.
Groot was mijn vreugde, toen ik onlangs ontdekte dat het apparaatje ook werkt wanneer ik door een
vergelijkbare tolpoort in mijn buurland rijd. Wat zou het prettig zijn, als het in heel Europa zo gemakkelijk
zou gaan en dat is precies wat mijn Deense collega, mevrouw Jensen, wenst voor iedereen van ons die zeer
veel over de wegen van Europa rijdt. Daarom wil ik de rapporteur zeer hartelijk bedanken voor het uitstekende
werk dat zij voor deze richtlijn heeft verricht.

Deze richtlijn zit er reeds lang aan te komen en bevat een groot aantal zowel technische als concrete
maatregelen. Ik houd me aan het beginsel dat ik uitsluitend EU-wetgeving kan aanbevelen die ik zinvol acht
en voor mij betekent dit dat er sprake moet zijn van grensoverschrijdende problemen die het beste gezamenlijk
kunnen worden opgelost. Ik moet zeggen dat dit onderwerp bij uitstek aan deze eis voldoet. Tegelijkertijd
biedt deze richtlijn een helpende hand voor de vrachtwagenchauffeurs, die de bindende factor in Europa
zijn. Zonder hen zou het hele handelsverkeer binnen de EU niet bestaan.

Wat nu nog ontbreekt, is dat de lidstaten alle goede intenties in de praktijk uitvoeren. Naar mijn oordeel
ontstaat hier een probleem, aangezien de Raad weliswaar medewetgever is van deze richtlijn, maar wegen
gebouwd worden in kleine nationale gemeenten die hiervoor niet veel geld hebben. Dienovereenkomstig is
er ook veel geld en politieke wil nodig voor de verbetering van het spoorwegvervoer.

Georgios Koumoutsakos (PPE). – (EL) Mijnheer de Voorzitter, de algemene toepassing van intelligente
vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen is een bijzonder
belangrijk vraagstuk. Dit is een regelrechte uitdaging voor het Europees vervoersbeleid en terecht spraken
de vorige collega´s over een nieuw tijdperk in het vervoer.

Een zo breed mogelijke toepassing van intelligente vervoerssystemen zal ten eerste bijdragen aan
doeltreffender, stabieler en veiliger vervoer en ten tweede helpen bij het verwezenlijken van het doel van
schoner en milieuvriendelijker vervoer.

Daarom ben ik van mening dat de aanneming van de kaderrichtlijn inzake intelligente vervoersystemen voor
alle Europese burgers een bijzonder positieve ontwikkeling zal zijn. De tot nu toe gevolgde vrijwillige
benadering was allesbehalve tevredenstellend. Iedereen is het ermee eens dat wij behoefte hebben aan een
minimale standaardisering als wij willen dat deze systemen binnenkort worden toegepast op zowel langere
als kortere reizen.

Ik deel het echter de mening van de rapporteur, mevrouw Jensen – die ik hartelijk gelukwens – dat wij dit
verslag morgen moeten aannemen, onder meer om duidelijk te maken dat hieraan keiharde onderhandelingen
zijn voorafgegaan, onderhandelingen die pas kort geleden zijn afgesloten, en dat wij nu de volgende stap
moeten zetten.

Een nieuwe, zinloze vertraging van de hele procedure is wel het laatste dat wij kunnen gebruiken. Nogmaals,
proficiat mevrouw de rapporteur.

Inés Ayala Sender (S&D). – (ES) Mijnheer de Voorzitter, ik zou speciaal mevrouw Jensen willen gelukwensen
en haar bedanken voor haar toewijding en vastberadenheid met betrekking tot deze intelligente
vervoerssystemen, met name voor wat betreft de wegen, om hun harmonisatie en vooral hun
retrocompatibiliteit te regelen, die naar mijn mening van essentieel belang is.

Ik heb onlangs gelezen hoe een operator zoals de SNCB in Brussel het plan had opgevat om automobilisten
verkeersinformatie in real time aan te bieden om hen te helpen bij het nemen van tijdige intermodale
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beslissingen. Naar mijn idee is dit een van de aspecten van de diensten van de toekomst die mevrouw Jensen
bedoelt, die dankzij hun harmonisatie op spectaculaire wijze over heel Europa zullen kunnen worden
verspreid.

Ik denk dat deze dialoog tussen vervoerswijzen van essentieel belang is, net zoals de intelligente
grensoverschrijdende dialoog tussen wegenstelsels, die tevens een impuls kunnen geven aan andere aspecten
van de verkeersveiligheid.

Ik ben haar met name dankbaar voor de toepassingen voor de verkeersveiligheid, en vooral de verspreiding
over heel Europa van het eCall-systeem. Ik had ook graag gezien en ik hoop dat dit in de toekomst mogelijk
wordt, dat het verder verspreid werd dan de infrastructuur van de trans-Europese wegen, en vooral ook van
toepassing werd op landbouwvoertuigen, want je ziet vaak, vooral in regio’s zoals die waar ik vandaan kom
– dat er een ongeluk gebeurt en dat het slachtoffer overlijdt omdat men er niet in geslaagd is tijdig ter plekke
te zijn of omdat zijn noodoproep niet ontvangen was. Daarom hoop ik dat dit systeem kan worden uitgebreid.

Veilige parkeerhavens voor vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen zijn bijzonder nuttig en ze hebben mijn
volledige steun. Ik denk dat ze in de toekomst steeds verder moeten worden uitgebreid naar trans-Europese
wegennetwerken.

Ik denk dat het enige wat we nu nodig hebben, is dat Galileo het platform wordt voor dit soort diensten; dat
zou inderdaad de parel op de kroon zijn. Ik hoop dat de heer Kallas en de heer Tajani er samen in slagen dat
te bereiken, zodat die intelligente vervoerssystemen ook de toekomst van Galileo worden.

Oreste Rossi (EFD). - (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, beter beheer van het goederenvervoer
en meer veiligheid op de weg zijn twee aspecten die van fundamenteel belang zijn bij het opzetten van een
intelligent vervoerssysteem. Het doel is een gecoördineerd en geïntegreerd systeem tot stand te brengen dat
de continuïteit verzekert van de dienstverlening, het verkeersbeheer en het vrachtvervoer langs de corridors.

Het punt waar het om draait, zijn nog steeds de kosten van dit innovatief systeem, die hoofdzakelijk bestaan
uit interfaces voor verkeerscommunicatie. Dat probleem zou kunnen worden opgelost door het
standaardiseren van een geïntegreerd computersysteem. Doelmatigheid, efficiëntie, continuïteit en
interoperabiliteit zijn de beginselen waarop de toekomstige acties van de lidstaten gestoeld moeten zijn. Het
zou daarom met het oog op een echte efficiënte tenuitvoerlegging van het systeem een goede zaak zijn een
correcte beoordeling te maken van de eigenschappen van het territorium, de verkeerscondities en de wijze
waarop de verschillende vervoerssystemen met elkaar worden verbonden.

Er moet daarom een serieuze beoordeling worden gemaakt van de wijze waarop het systeem reageert onder
kritieke omstandigheden. Hopelijk kan het comité dat door de richtlijn wordt ingesteld overleggen met de
plaatselijke autoriteiten zodat het systeem wordt bestudeerd, met als doel het garanderen van een snelle en
efficiënte reactie bij vervoersproblemen.

Ádám Kósa (PPE). – (HU) Ook ik verwelkom de invoering van intelligente transportsystemen, aangezien
deze het leven van de mensen in grote mate vergemakkelijken. Ik wil uw aandacht vestigen op drie zaken.
De eerste kwestie, die ook bij de passagiersrechten aan de orde was, is dat het Europees Parlement zich sterk
inzet voor mensen met een handicap. Ik maak u er echter graag op attent dat er ook in dit systeem aandacht
moet worden besteed aan gehandicapten, en ik stel voor dat bij de invoering van het systeem dan ook
voortdurend rekening wordt gehouden met de problemen van gehandicapten, zo ook door de
systeemontwikkelaars. De toegankelijkheid van informatiecommunicatie is daarbij van groot belang. Ten
slotte wil ik de aandacht vestigen op het feit dat er in een deel van de lidstaten nog geen effectstudies zijn
uitgevoerd naar de kosten die de invoering van dit systeem met zich meebrengt. Daarom wil ik de Commissie
vragen aparte fondsen ter beschikking te stellen voor dit doel, voorafgaand aan de invoering van het systeem,
zodat het ook kan worden gebruikt door Midden- en Oost-Europese landen.

Marian-Jean Marinescu (PPE). - (RO) Het instellen van een gezamenlijk kader voor een gecoördineerd
gebruik van de intelligente vervoerssystemen is een belangrijke stap in de modernisering van de vervoerssector.
Het verplicht de lidstaten ertoe om ITS op interoperabele wijze in te voeren en te coördineren.

Als rapporteur voor het dossier van de Europese corridors voor het goederenvervoer per spoor ben ik van
mening dat interoperabele ITS absoluut nodig zijn bij het spoor, met name bij de verkeersleiding. Daarom
moeten de nationale benamingen en specificaties van de materialen en computerprogramma’s wederzijds
erkend worden, en moet het uitvoeringsschema voor het RTMS-systeem worden gerespecteerd.
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Het feit dat de lidstaten de mogelijkheid hebben om te voldoen aan de nieuwe eisen door het moderniseren
van hun eigen bestaande systemen, is positief. Op deze manier wordt een geografische discontinuïteit
vermeden.

Seán Kelly (PPE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, we kunnen wel stellen dat het behoorlijk dom is om
intelligente voorstellen tegen te werken. Het spreekt voor zich dat de intelligente vervoerssystemen niet
moeten worden tegengewerkt; ze zouden juist met open armen moeten worden ontvangen. Mijn
complimenten voor mevrouw Jensen en ook de heer Kallas, die de voordelen op een rijtje hebben gezet.
Weggebruikers zullen uiteraard enorme voordelen ondervinden van maatregelen die bijdragen aan
milieuvriendelijk vervoer, verkeersveiligheid, fatsoenlijke parkeergelegenheid, weermonitoringssystemen,
enzovoort.

Over de verkeersveiligheid: ik zou graag zien dat er wat nadruk wordt gelegd op het effect van trage bestuurders
op verkeersongelukken. Alle aandacht lijkt nu uit te gaan naar snelheid, maar ook traagheid is natuurlijk een
factor van belang.

Hoe dan ook verdient dit voorstel onze steun, en ik wil de intelligente mevrouw Jensen bedanken voor haar
inspanningen om weggebruik een prettige ervaring te maken voor alle weggebruikers, of ze nu dom zijn of
intelligent.

Antonio Cancian (PPE). − (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, het vastleggen van communautaire
specificaties voor de gecoördineerde ontwikkeling van de toepassing van intelligente vervoerssystemen (ITS)
voor vervoersnetwerken en voertuigen is volgens mij zeer nuttig. Ik zou echter willen stilstaan bij twee zaken
die de veiligheid betreffen. Op de eerste plaats moeten we veel aandrang blijven uitoefenen op het aanleggen
van veilige parkeerplaatsen voor vrachtauto’s. Op de tweede plaats moeten we volgens mij met het oog op
de veiligheid zeer attent zijn, daar de chauffeur al bedolven wordt onder een zeer grote hoeveelheid
uiteenlopende informatie waardoor hij aan allerlei zaken aandacht moet besteden en van het eigenlijke rijden
wordt afgehouden.

Vandaag de dag is dit dus een zeer belangrijk onderwerp. Daarom wil ik dat ter ter overweging aan mevrouw
Jensen meegeven, want volgens mij hebben we aan de ene kant die wens maar aan de andere moeten we er
wel voor zorgen dat de chauffeur zijn aandacht bij de weg houdt.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, van de vier prioritaire gebieden zijn veiligheid en
beveiliging in het wegvervoer het belangrijkst, en ik wil daar kort iets over zeggen. Ten eerste: de voorstellen
van de Commissie die op het toestaan van zogenaamde gigaliners – dus gigantische vrachtwagens – zijn
gericht, moeten worden verworpen. Gigaliners zouden de veiligheid op de weg in gevaar brengen, en het
Europese wegennet is niet bestemd voor dergelijke enorme afmetingen. Het zicht van bestuurders in
personenauto’s zou hierdoor slechter worden en het zou leiden tot een langere inhaalweg en vreselijke
ongelukken.

Ten tweede: uit de vaak catastrofale gevolgen van tunnelbranden blijkt dat ook de verbetering van de
brandveiligheid van voertuigen van belang is. Ik pleit ervoor dat in heel Europa de inbouw van automatische
blussystemen in de motorruimte verplicht wordt gesteld. Deze systemen bestaan al in de autosport. Bij
serieproductie kost dit ongeveer 50 tot 100 euro per stuk, dus het is een betrekkelijk goedkope maatregel
die aanzienlijk meer veiligheid zou bieden.

Licia Ronzulli (PPE). - (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, miljoenen Europese burgers staan op
het punt te vertrekken voor een welverdiende zomervakantie. Helaas moeten zij zich net als elk jaar
voorbereiden op geannuleerde vluchten, zoekgeraakte bagage, files op de autosnelwegen (misschien zelfs
onder een brandende zon) en noodsituaties waaraan we helaas onderhand gewend zijn.

Vorige week heb ik een vraag gesteld aan de Europese Commissie om haar met betrekking tot dit probleem
tot concrete actie te bewegen. Het lanceren van een voorlichtingscampagne over de rechten van reizigers is
zeker een gepast instrument maar volstaat niet om herhaling van dergelijke noodsituaties te voorkomen.
Maar al te vaak worden de rechten van reizigers met voeten getreden en alvorens zij de vergoeding ontvangen
waar ze recht op hebben, verstrijken er maanden en soms ook jaren.

Het verstrekken van informatie over de rechten van reizigers is zeker belangrijk. Het is echter nog veel
belangrijker die rechten in heel Europa te doen naleven door naar aanleiding van de onderhand bekende
voorvallen, die we dienen te voorkomen, concrete maatregelen te nemen.
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Siim Kallas, vicevoorzitter van de Commissie. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil het Europees Parlement, en
in het bijzonder mevrouw Jensen, nogmaals bedanken voor hun uitstekende bijdrage aan het wetgevingsproces
dat moet leiden tot de aanneming van de richtlijn betreffende intelligente vervoerssystemen. De
tenuitvoerlegging van de ITS-richtlijn is een belangrijke taak en ik zie uit naar het moment waarop we aan
de slag kunnen gaan. De Commissie is vastberaden de bevoegdheden die zij heeft gekregen van het Parlement
en de Raad aan te wenden om de noodzakelijke specificaties in te voeren. Dit zullen wij doen in nauwe
samenwerking met alle publieke en particuliere belanghebbenden.

Anne E. Jensen, rapporteur. − (DA) Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag alle collega’s bedanken voor de
opmerkingen die we hebben gekregen. Naar mijn mening blijkt uit het debat dat er veel enthousiasme is
voor dit onderwerp en dat er hoge verwachtingen zijn ten aanzien van de goede resultaten die we zouden
kunnen bereiken. Ik wil ook de commissaris danken voor zijn belofte om zich in te spannen en dingen voor
elkaar te krijgen en dat hij nauw wil samenwerken met alle actoren op dit gebied. Ook weet ik dat de Commissie
heeft beloofd om nauw met de lidstaten samen te werken wat betreft deze kwesties. In de lidstaten is er
namelijk veel bezorgdheid ontstaan over het risico dat lidstaten die reeds hebben geïnvesteerd in intelligente
vervoerssystemen hun investeringen verloren zien gaan, omdat ineens voor andere specificaties en normen
wordt gekozen.

Het is naar mijn oordeel belangrijk dat we met deze wetgeving nu een platform hebben gecreëerd waardoor
de lidstaten, alle deskundigen en de Commissie kunnen overleggen en deze kwesties bespreken, en we kunnen
hopen dat we, ook in verband met de acties en praktische projecten die uitgevoerd zullen worden, tot een
gezamenlijk begrip komen van de manier waarop deze dingen uitgevoerd moeten worden. Ik ben in ieder
geval van mening dat we ons zeer hebben ingespannen om ervoor te zorgen dat dit proces vanaf de basis
moet en kan worden opgebouwd en dat we niet van bovenaf richtlijnen opleggen, zodat er een werkelijke
dialoog over deze kwesties kan plaatsvinden.

Tot slot wil ik opmerken dat we in het Parlement ook een discussie hebben gevoerd over de vraag in hoeverre
intelligente vervoerssystemen ons intelligenter maken of ons dommer maken. Het is duidelijk, zoals iemand
heeft gezegd, dat intelligente vervoerssystemen op een intelligente manier moeten worden gebruikt. Dit
standpunt heeft mijn steun. Het gebeurt nogal eens dat mensen die hun GPS gebruiken geen idee hebben
waar ze terecht zijn gekomen, omdat ze alleen maar hebben geluisterd naar de stem die zei: “sla rechtsaf, sla
linksaf”.Uiteindelijk weten ze dan niet waar ze zijn. Een intelligent vervoerssysteem moet op een intelligente
manier worden gebruikt.

De Voorzitter. – Het debat is gesloten.

De stemming vindt morgen (dinsdag 6 juli 2010) plaats.

Schriftelijke verklaringen (artikel 149)

Alajos Mészáros (PPE), schriftelijk. – (HU) Er bestaat grote behoefte aan de ontwikkeling van intelligente
vervoerssystemen in het wegvervoer, aangezien de vervoerssystemen van de Europese Unie steeds verder
overbelast raken. Volgens voorspellingen zal goederentransport over de weg tot 2020 met 55 procent
toenemen, en personenvervoer over de weg met 36 procent. Als gevolg daarvan zullen ook het energieverbruik
en de CO2-uitstoot, voortkomend uit het vervoer over de weg, stijgen. We moeten alles in het werk stellen
om ervoor te zorgen dat het wegvervoer met behulp van innovatief onderzoek nog veiliger, efficiënter en
schoner kan worden. Hiervoor is echter een ongekende mate van samenwerking vereist van onze kant,
aangezien de niet-geharmoniseerde oplossingen die zijn ontstaan op lokaal, regionaal en nationaal niveau
de vorming van de interne markt in gevaar kunnen brengen, wat kan resulteren in het onbenut blijven van
ITS (intelligente vervoerssystemen). Ik ben zeer verheugd dat de Raad en het Parlement dezelfde mening zijn
toegedaan in deze kwestie. Ook in mijn optiek moet het ITS-systeem zo snel mogelijk worden ontwikkeld,
vooral op het gebied van stadsvervoer en goederentransport. Maar om alle mensen een eenvoudige en snelle
toegang tot het systeem te kunnen bieden, hebben we een gemeenschappelijk normenstelsel nodig dat
effectieve samenwerking tussen de lidstaten kan garanderen, niet alleen met elkaar maar ook met de bevoegde
instanties. De huidige maatregelen kunnen geen adequaat antwoord bieden op de steeds toenemende
behoeften van het vervoer. Daarom is het cruciaal dat er gebruik wordt gemaakt van nieuwe, innovatieve
oplossingen. Een andere uitdaging wordt gevormd door het terugdringen van de stijgende CO2-emissies met
behulp van de genoemde middelen.
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17. Meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit
havens van de lidstaten van de Gemeenschap (debat)

De Voorzitter. – Aan de orde is het verslag (A7-0064/2010) van Dirk Sterckx, namens de Commissie
vervoer en toerisme, over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende
meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten van de
Gemeenschap en tot intrekking van Richtlijn 2002/6/EG [COM(2009)0011 – C6-0030/2009 –
2009/0005(COD)].

Dirk Sterckx, rapporteur. − Voorzitter, als een container met de vrachtwagen van Gdansk naar Antwerpen
wordt gereden, dan blijft die container binnen de EU en moeten die goederen niet uit- of ingeklaard worden.
Als je diezelfde container met een schip van Gdansk naar Antwerpen brengt, dan moet je eerst uitklaren en
dan weer inklaren, want men doet alsof die container uit de EU gegaan is. Dat is een nadeel voor de kustvaart
en ik vind dat de Commissie gelijk heeft dat ze dat nadeel wil wegwerken. Ik denk dat de kustvaart een groter
aandeel van het goederentransport in de Europese Unie op zich kan nemen en dat we dat moeten aanmoedigen.

Daarin past ook het akkoord dat we nu hebben gesloten en ik wil de mensen van de Raad die daaraan hebben
meegewerkt, de mensen van de Commissie en ook de collega’s hier in het Parlement bedanken. Ik denk dat
we een goed akkoord hebben. De grote lijn van dat akkoord, het principe van administratieve vereenvoudiging
en harmonisatie, is aanvaard. Gegevens worden altijd elektronisch uitgewisseld en alle betrokkenen kunnen
die gegevens raadplegen of invoeren via hetgeen wij a single window noemen. Dat betekent dat die
computersystemen met elkaar kunnen praten. Alles moet maar één keer ingevoerd worden en dat is een
enorme verbetering.

Er komt ook een vrijstelling voor schepen die alleen EU-havens aandoen. Wat we niet hebben bereikt, is dat
op basis van de lading ook een regeling, een vrijstelling, kan worden gegeven voor die lading als een schip
een haven in een derde land heeft aangedaan. De Commissie gaat nu onderzoeken hoe we dat kunnen
oplossen, op basis van de lading dus. De Commissie gaat ook kijken hoe we het systeem van de zeevaart
kunnen aansluiten op het systeem van de binnenvaart zodat je een volledige, heel duurzame keten kan krijgen
van transport over water.

We hebben geen akkoord – en dat vind ik jammer – over het gebruik van één communicatietaal in de
scheepvaart, in dit geval het Engels, dat wij hadden voorgesteld. Er waren heel wat collega's hier die daar
bedenkingen bij hadden. De Raad wilde daar absoluut niks van weten. Het maximum dat we eruit konden
halen, is dat er een overweging in de richtlijn komt waarin staat dat de lidstaten op zoek gaan naar een
gemeenschappelijk communicatiemiddel voor geschreven en mondelinge communicatie. Dat kan leiden
tot het gebruik van één taal en ik hoop dat dat uiteindelijk ook gebeurt.

We hebben evenmin kunnen bereiken dat er in de richtlijn iets zal staan over loodsen en het feit dat kapiteins
uit de kustvaart die geregeld een haven aandoen, ook een ontheffing kunnen krijgen van de loodsplicht.
Commissie en Raad hebben nu een verklaring afgelegd waarin staat dat ze dat gaan bekijken. Ik hoop dat we
naar een Europees kader daarvoor gaan en dat dit ook zo snel mogelijk zal gebeuren.

We hebben een compromis over de datum moeten sluiten. De Raad wilde veel te lang uitstellen. Wij wilden
volgens de Raad veel te vroeg gaan. Wij hebben 1 juni 2015. Ik had het vroeger gewild, maar ik denk dat we,
dankzij het feit dat we nu in eerste lezing een akkoord hebben, toch tijd kunnen winnen.

Ik denk alles bij elkaar, Voorzitter, dat we een stap vooruit zetten. Ik denk dat dat enorm belangrijk is voor
de interne vervoersmarkt. Het is ook een schakel in de duurzaamheid van de vervoerssector in Europa en er
zijn nog heel veel schakels te gaan - en de Commissie weet dat. Het aanmoedigen van de kustvaart is echter
een belangrijke schakel. Het valt mij elke keer weer op dat de Raad daarover zo moeilijk doet. De Raad kijkt
alleen naar de kosten, wil nooit spreken over wat een maatregel aan baten kan opleveren. De Raad wil altijd
dat alles later wordt ingevoerd, wil nooit inzien wat het belang is van een snellere totstandbrenging van een
Europese eenheidsmarkt. Die onwil van de Raad, die negatieve reflex altijd tegenover een echt Europees
vervoersbeleid, blijft mij verbazen en eigenlijk ook ergeren. Ik ben blij dat het Parlement altijd en ook dit
keer heeft aangedrongen op Europese oplossingen en liefst zo snel mogelijk. Ik ben dus blij met het akkoord
dat we hebben en ik zou u willen vragen, collega's, dit te steunen.

Siim Kallas, vicevoorzitter van de Commissie. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil beginnen met het bedanken
van de rapporteur, de heer Dirk Sterckx, voor zijn werkzaamheden met betrekking tot de richtlijn betreffende
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meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens. Dit is een zeer belangrijke
stap; het is veel meer dan puur een formaliteit.

Deze richtlijn vereenvoudigt de administratieve formaliteiten voor scheepvaartdiensten en verlaagt daarmee
de kosten voor de economie en de consument. Bovendien zal de richtlijn de korte vaart aantrekkelijker
maken. De richtlijn maakt deel uit van het actieplan met het oog op de instelling van een Europese maritieme
vervoerruimte zonder grenzen. Dit concept beoogt de uitbreiding van de interne markt met de
intracommunautaire scheepvaart door de vereenvoudiging van administratieve processen.

Het klopt dat de scheepvaart onderworpen is aan complexe administratieve procedures, zelfs als schepen
alleen maar pendelen tussen havens binnen de EU en de lading uitsluitend bestaat uit communautaire
goederen. Hierdoor wordt het goederenvervoer per schip binnen de EU geconfronteerd met onnodige extra
administratiekosten.

Een belangrijke kwestie die tijdens de discussie aan de orde kwam, betrof de uiterste datum waarop Europese
havens moeten gaan werken met elektronische gegevensoverdrachtssystemen voor meldingsformaliteiten.
In het compromis wordt 15 juni 2015 voorgesteld. We accepteren dat de vereisten voor de introductie van
één loket in de onderhavige tekst strenger zijn dan in de algemene benadering van de Raad. De Commissie
is ook bereid zich te verdiepen in de behoefte aan een helder kader voor de verlening van ontheffingsbewijzen
voor loodsdiensten in de Europese zeehavens.

De Commissie zal de andere instellingen informeren over haar bevindingen en verdere actie voorstellen op
basis van die bevindingen. De Commissie accepteert het verslag ook op een aantal andere punten: de mogelijke
uitbreiding van de werkingssfeer van de richtlijn met de binnenwateren; het faciliteren van de
intracommunautaire scheepvaart met betrekking tot havens buiten de EU; de verzameling van statistische
gegevens; en het bijwerken van de technische bepalingen in de richtlijn.

Afsluitend verzeker ik u dat de Commissie het compromis dat de rapporteur, de heer Sterckx, en het
Voorzitterschap van de Raad hebben bereikt ondersteunt. Het is een goed en evenwichtig compromis, dat
is gebaseerd op de algemene beginselen van het Commissievoorstel.

Luis de Grandes Pascual, namens de PPE-Fractie. – (ES) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer Kallas, aan de orde
is een richtlijn die alle douaneformaliteiten betreft welke van toepassing zijn op schepen die havens
binnenlopen of uitvaren. Zo zal zij het zeevervoer over korte afstand bevorderen en bijdragen tot het modale
evenwicht.

Doel hiervan is, dames en heren, om te komen tot een beperking en vereenvoudiging van de hoeveelheid
informatie en het aantal documenten en controles die schepen verrichten met betrekking tot de goederen.
Op het ogenblik moeten die gegevens meerdere malen worden overlegd en die controles meerdere malen
worden uitgevoerd. De houding van de rapporteur, de heer Sterckx, die ik zou willen gelukwensen met zijn
werk, getuigde van intelligentie en openheid voor de dialoog . Met name als schaduwrapporteur heb ik het
gevoel dat mijn standpunten zijn weergegeven in het eindverslag en ik ben blij dat mijn bijdragen zijn
opgenomen. Dit is een proces dat gegroeid is met de tijd, waarin geleidelijk aan overeenstemming bereikt
werd op de diverse punten, vanaf de goedkeuring van de tekst in de Commissie vervoer tot de trialoog die
op 7 juni jongstleden gehouden is.

Het eindresultaat is de consensus geweest die bereikt is tussen Parlement, Raad en Commissie. Zij werden
het eens over bijzonder belangrijke punten, die al genoemd zijn door de rapporteur en door commissaris
Kallas. Ik denk dat de compromisoplossingen die bereikt zijn inzake de kwestie van de te gebruiken taal, de
tijdslimiet van de inwerkingtreding, en de one-top shop, evenwichtig zijn en onze steun verdienen. Ik denk
dat er goed gewerkt is.

Ik zou de heer Sterckx willen gelukwensen en ik denk dat de doelen die de Commissie voor ons gesteld heeft,
ruimschoots zijn verwezenlijkt. Ik vind dat we blij mogen zijn dat we dit akkoord hebben bereikt tussen de
drie partijen, de drie instellingen.

Debora Serracchiani, namens de S&D-Fractie. – (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, mijn dank gaat
uit naar rapporteur Sterckx die uitstekend werk heeft geleverd met dit verslag over het verruimen van het
vrij verkeer voor de zeescheepvaart binnen de Europese Unie.

Ik ben het eens met het doel dat de rapporteur met deze richtlijn voor ogen heeft, namelijk vrijstelling van
overbodige administratieve formaliteiten voor al het maritiem goederenvervoer binnen de Europese Unie.
Voor de totstandkoming van een Europese maritieme ruimte zonder grenzen is het niet alleen belangrijk
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dat de verschillende bevoegde autoriteiten op bevredigende wijze samenwerken maar ook dat de verschillende
systemen voor de vereenvoudiging van procedures op hetzelfde moment worden toegepast. Dat is
noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de hele Europese maritieme ruimte zonder grenzen goed functioneert,
zodat goederenvervoer over zee aantrekkelijker wordt en optimaal wordt gebruikt.

De harmonisering van de administratieve procedures tussen de lidstaten zal de scheepvaart tussen de havens
van de Europese Unie stroomlijnen en een stimulans geven aan het goederenvervoer over zee, dat op dit
moment nog geen 10 procent uitmaakt van het totale goederenvervoer. De scheepvaart wordt nog steeds
belemmerd door het opleggen van administratieve formaliteiten. Daarom zouden de elektronische systemen
zo snel mogelijk in werking moeten treden, waardoor gegevens sneller zouden kunnen worden uitgewisseld.

Bovendien is interoperabiliteit belangrijk voor echte administratieve vereenvoudiging. Het elektronisch
verzenden van informatie is niet altijd efficiënt en heeft geen enkele zin als de informaticasystemen technisch
gezien niet interoperabel zijn.

Wat de taal betreft denk ik dat het gebruik van een gemeenschappelijke taal de Europese zeescheepvaart
zeker ten goede zou komen. De communicatie kan dan sneller verlopen, met minder verwarring en minder
administratieve vertragingen als gevolg.

Jean-Paul Besset, namens de Verts/ALE-Fractie. – (FR) Mijnheer de Voorzitter, achter de enigszins
onheilspellende titel van het verslag van de heer Sterckx gaat een uiterst belangrijke kwestie schuil die veel
verder gaat dan de administratieve en technische zaken waarnaar deze titel verwijst. Het gaat om een
belangrijke politieke keuze, namelijk om het zeevervoer – dat wij beschouwen als een sector voor de toekomst
en als het meest milieuvriendelijke vervoermiddel – aantrekkelijker, efficiënter en concurrerender te maken.

Dankzij het uitstekende verslag van de heer Sterckx en de inbreng van alle schaduwrapporteurs kan er een
belangrijke stap voorwaarts worden gezet op dit gebied. Vanuit onze visie is deze ontwerprichtlijn een schot
in de roos, aangezien de sector van het zeevervoer er verder door geharmoniseerd, gecoördineerd en
vereenvoudigd zal worden.

Wij zullen dit verslag tijdens de stemming dan ook zonder enig voorbehoud steunen, ook al hadden wij
liever meer snelheid gezien bij de tenuitvoerlegging, en meer doortastendheid bij de invoering van een
gemeenschappelijke taal in deze sector. De compromissen die niettemin met de Raad zijn bereikt, blijven
aanvaardbaar. Daarom zullen wij dit verslag dus zonder voorbehoud steunen.

Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie. – Voorzitter, het uitstekende verslag van collega Sterckx brengt de
Europese markt voor het zeevervoer concreet dichterbij. Gegevensuitwisseling over de scheepslading wordt
gelukkig veel eenvoudiger. Tegelijkertijd heeft de Commissie vervoer wel een paar accenten geplaatst in het
debat. Over de binnenvaart bijvoorbeeld hebben we afgesproken dat de Europese Commissie gaat rapporteren
over de vraag of de vereenvoudigde procedures ook voor die sector kunnen gaan gelden en ik hoop uiteindelijk
dat de Europese Commissie tot die conclusie en ook de bijbehorende wetgevingsvoorstellen komt.

Wat de ontheffing van de loodsplicht betreft, wordt hopelijk een gemeenschappelijk kader opgesteld en dat
kader zal de concurrentie tussen de loodsdiensten nog eerlijker maken en tegelijkertijd ook de kwaliteit van
de beloodsing blijven waarborgen.

Collega Sterckx noemde het al, de Commissie vervoer wenste ook dat er een en dezelfde taal zou worden
gebruikt en de lidstaten hebben hier een formule over toegezegd dat men de communicatie meer
gemeenschappelijk zal gaan maken. Voorzitter, dat vind ik een eerste, maar te bescheiden stap. Zolang er
nog gewonden of zelfs doden vallen omdat de betrokkenen bij een scheepsongeval soms drie of nog meer
talen spreken en elkaar niet begrijpen, blijf ik me ervoor inzetten, Voorzitter, dat de gemeenschappelijke taal
tussen de zee- en de binnenvaart, maar ook in de binnenvaart de Engelse taal wordt. Op die manier kan ten
aanzien van de veiligheid echt een stap vooruit worden gezet.

Dominique Riquet (PPE). – (FR) Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen wil ik de heer Sterckx hartelijk
bedanken voor zijn werk en hem gelukwensen met het resultaat van de onderhandelingen met de Raad.

De tekst die aan de stemming van het Parlement zal worden onderworpen, vormt een uiterst belangrijke fase
met het oog op de verwezenlijking van een Europese Maritieme ruimte zonder grenzen. De tekst draagt
enerzijds bij aan de versterking van het concurrentievermogen van het zeevervoer – waarbij een Europese
toegevoegde waarde wordt geleverd, die hard nodig is in deze tijden van crisis – en bevordert tegelijkertijd
een vervoerswijze die milieuvriendelijk is.
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Het compromis dat met de Raad is bereikt, is ambitieus. Het heeft niet alleen tot doel de administratieve
formaliteiten voor schepen bij aankomst in of vertrek uit de havens te vereenvoudigen, maar ook om ze te
harmoniseren. Bovendien zal het de uitwisseling van informatie via het SafeSeaNet-systeem veel gemakkelijker
maken.

Wat de gevoelige kwestie van de taal betreft, die een aantal keren ter sprake is gekomen, denk ik dat het
compromis in een adequate oplossing voorziet. In overweging 7 bis wordt het belang van een vlotter verloop
van de mondelinge en schriftelijke communicatie onderstreept, zonder evenwel één enkele taal voor te
schrijven, ook al moet er één taal worden aanbevolen als gemeenschappelijke taal. In de huidige situatie zou
er met de keuze voor één taal geen rekening worden gehouden met alle bijzondere omstandigheden, en in
sommige gevallen – met name als alle betrokken partijen niet dezelfde taal delen – zou dit rampzalige gevolgen
kunnen hebben.

Ik ben blij met het compromis dat met de Raad is bereikt. Als deze tekst in eerste lezing wordt aangenomen,
kunnen de voorgenomen maatregelen zeer snel in de praktijk worden gebracht, dankzij de vasthoudendheid
van de heer Sterckx.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - (RO) De richtlijn betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die
aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten van de Gemeenschap voorziet in een
vereenvoudiging van de douaneformaliteiten, uitbreiding van elektronische gegevensuitwisseling en het
invoeren van e-maritieme systemen, één administratief loket en vereenvoudigde regels voor gevaarlijke
goederen. Voor de invoering van deze richtlijn is een goede samenwerking nodig tussen de verschillende
bevoegde instanties.

De Commissie zal uiterlijk 31 december 2011 verslag uitbrengen aan het Parlement met betrekking tot het
uitbreiden van het toepassingsgebied van de vereenvoudigingen in deze richtlijn naar de binnenwateren.
Daartoe zal de Commissie vaststellen in welke mate het River Information System compatibel is met
SafeSeaNet, het elektronisch platform voor gegevensuitwisseling voor de uitvoering van deze richtlijn.

Daarnaast beveelt het verslag in amendement 9 aan om, voor een efficiëntere communicatie, gebruik te
maken van regel 14 van het SOLAS-Verdrag, waar Engels aangeduid wordt als werktaal.

Gesine Meissner (ALDE). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, de commissaris heeft gesproken over een Europese
maritieme ruimte zonder grenzen. Ik denk dat we dat allemaal willen en dat we dat ook dringend nodig
hebben. Dit verslag is weer een stap in de goede richting. Het is een feit dat 95 procent van onze export en
40 procent van het interne goederenvervoer over zee wordt vervoerd, dus ook via havens, en dan is een
vereenvoudiging en een harmonisering op dit gebied natuurlijk hard nodig. Deze doelstellingen worden
allebei met dit verslag ook verwezenlijkt en daarom moet dit zeer gewaardeerd worden.

Ik betreur het dat Dirk Sterckx niets heeft kunnen bereiken. Twee punten die hem zeer na aan het hart lagen
en waarvoor, zoals hier te horen viel, ook brede steun bestaat, zijn ten eerste dat het voor loodsen eenvoudiger
moet worden om een vergunning te krijgen, omdat dit in de praktijk echt zin zou hebben, en ten tweede dat
er geen gemeenschappelijke taal wordt gebruikt. Ik denk dat het Engels voor dit doel echt de juiste taal is.
Het mag toch niet zo zijn dat er veel ongelukken gebeuren – waarbij zelfs doden vallen – alleen maar omdat
veel zeelui verschillende talen spreken. Het zou veel beter zijn om in dit zeer milieuvriendelijke vervoersgebied,
net als in het luchtverkeer, één taal te hanteren.

Siim Kallas, vicevoorzitter van de Commissie. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, mijn dank aan u allemaal voor uw
opmerkingen en uw unanieme steun voor dit voorstel.

Ik ben heel blij met dit voorstel. Het is een belangrijke stap voorwaarts, maar ons wacht een nog veel grotere
stap, aangezien wij bij de realisatie van een Europese maritieme vervoerruimte zonder grenzen nog een flinke
horde zullen moeten nemen, te weten de douanebelemmeringen. Op dat punt zullen wij op veel meer
moeilijkheden stuiten.

We hebben het nu over formaliteiten, en dat is heel belangrijk – belangrijker dan alleen een administratieve
kwestie – maar ik verzoek u ons ook te steunen als we hetzelfde gaan doen met betrekking tot
douaneformaliteiten, die veel complexer en controversiëler zijn.

Dirk Sterckx, rapporteur. − Mijnheer de Voorzitter, ik wil nog eens alle collega's bedanken die hebben
meegewerkt. Ik wil hen ook bedanken voor de vriendelijke woorden. De commissaris heeft in zijn laatste
interventie de vinger op een volgende wonde gelegd, namelijk de douane. Een van de voordelen van het
verslag dat we nu gemaakt hebben, is dat de douanesystemen niet volledig gescheiden zullen zijn van de
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maritieme systemen. Die moeten met elkaar kunnen praten en ik denk dat dat essentieel is. Dus, mijnheer
de commissaris, bedankt, maar er zijn voor u ook in deze richtlijn een aantal taken die we aan u vragen. De
loodsen bijvoorbeeld, want daarachter zit de rol die havens spelen als knooppunten in heel die zaak. De
havens zijn de knopen tussen kustvaart en de rest van het hinterland. We wachten nog altijd op een aantal
voorstellen van de Commissie in verband met het havenbeleid en het is belangrijk dat we die eindelijk ook
gaan krijgen, want zonder goede havens heeft een goede kustvaart natuurlijk weinig nut.

Ten tweede, achter de binnenvaart gaan de goede hinterlandverbindingen met andere modi schuil. Ik denk
dat we dat niet mogen vergeten. Ik vind het natuurlijk jammer dat we niet hebben kunnen zeggen, okay, het
Engels wordt de ene taal die we gebruiken. Ik begrijp de gevoeligheden in verschillende lidstaten zeer goed.
Ik kom uit een land waar discussies over taal en het gebruik van taal bijna dagelijkse kost zijn. Ik ben heel
trots op mijn taal en ik gebruik haar altijd daar waar ik haar kan gebruiken, zeker hier in deze toren van babel.
Maar de taal is in dit geval geen emotionele zaak, maar een technische zaak. Die twee moeten we kunnen
onderscheiden. Ik hoop, mijnheer de commissaris, dat we op dat punt vooruitgang kunnen boeken op basis
van de overweging die we in de richtlijn hebben staan. Belangrijk zijn ook daar onze relaties met de
internationale maritieme organisatie, want daar worden immers heel veel afspraken gemaakt die belangrijk
zijn voor de hele maritieme sector. Achter die taal gaan ook de mensen schuil. U heeft het al gezegd of een
van de collega’s heeft het gezegd. Het gebruik van taal is belangrijk, de mensen die die taal gebruiken zijn
van enorm groot belang voor het uitbouwen van een goede maritieme sector die veilig is, die efficiënt is en
die dus ook voor het milieu heel veel dingen kan opleveren.

Mijnheer de commissaris, ik wens u veel moed, sterkte en snelheid bij het klaarmaken van al die dingen die
wij vragen in artikel 11 A van deze richtlijn.

De Voorzitter. – Het debat is gesloten.

De stemming vindt morgen (dinsdag 6 juli) plaats.

VOORZITTER: EDWARD McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

18. Een duurzame toekomst voor het vervoer (debat)

De Voorzitter. – Aan de orde is het verslag (A7-0189/2010) van Mathieu Grosch, namens de Commissie
vervoer en toerisme, over een duurzame toekomst voor het vervoer [2009/2096(INI)].

Mathieu Grosch, rapporteur. – (DE) Mijnheer de Voorzitter, commissaris, waarde collega’s, dit initiatiefverslag
heeft tot zeer veel interessante debatten en gedachtewisselingen met collega’s geleid en ook tot een betrekkelijk
groot aantal amendementen – 376 in totaal – die we in ongeveer 34 compromissen hebben kunnen
samenvatten. Het is aan de goede samenwerking met de schaduwrapporteurs, de auteurs van deze
amendementen, te danken dat dit is gelukt, maar het komt ook doordat we in de Commissie vervoer en
toerisme van mening waren dat we de Raad en de Commissie met dit document een duidelijk signaal moesten
bieden om de richting aan te geven en dat dit ook voor de Commissie een interessante basis moest vormen
voor het opstellen van een witboek, dat we nog in 2010 verwachten.

Een belangrijk, louter economisch bepaald aspect is dat alle soorten vervoer in de toekomst nodig zullen
zijn om een antwoord te bieden op de vraag naar de mobiliteit, of het nu om personenvervoer of om
goederenvervoer gaat. Een efficiënte comodaliteit heeft natuurlijk een economisch aspect, maar de efficiency
moet ook worden bepaald aan de hand van milieu-, veiligheids- en sociale criteria. Dat betekent dat we in
het vervoer van de toekomst comodaliteit willen hebben, waarbij rekening wordt gehouden met de vier
aspecten van het vervoer.

De voltooiing van de interne markt is voor ons een belangrijk aspect – wij hechten niet alleen grote waarde
aan de liberalisering, maar we moeten ook samen toezicht houden op die liberalisering. We moeten echter
ook controleren hoe de lidstaten zelf hebben uitgevoerd wat ze al vijf of tien jaar geleden hebben afgesproken.
Op dat punt is onder andere in het spoorvervoer heel goed te zien hoe slecht en aarzelend dit wordt gedaan.

Thema’s als veiligheid of passagiersrechten staan heel dicht bij de burgers. We hebben dit al bij eerdere
debatten gezien en we hebben het in deze debatten gezien: veiligheid wordt een centraal begrip in alle soorten
vervoer en ook hiervoor willen wij doelstellingen vaststellen. We verwachten een programma voor de
komende vijf jaar met duidelijke doelstellingen, want meer dan 40 000 doden en meer dan 300 000 gewonden
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in het wegverkeer zijn nog steeds veel te veel en we kunnen deze aantallen verminderen indien in de lidstaten
de wil bestaat om bepaalde voorstellen uit te voeren.

Om het eenvoudig te stellen, zijn Europese agentschappen in hun rol van Europese regelgevende instanties
voor ons de toekomst. Dat betekent echter ook dat bepaalde staten op bepaalde gebieden, onder andere ook
op het gebied van veiligheid, hun nationale autonomie simpelweg moeten opgeven en aan een centrale
structuur moeten overdragen, om te zorgen dat de verschillen die aan de grenzen aan het licht komen,
geleidelijk worden opgeheven.

Verder vormt CO2-reductie natuurlijk een belangrijk bestanddeel van dit verslag. Het wegvervoer is
verantwoordelijk voor bijna 70 procent van de uitstoot van het vervoer in zijn geheel, waarvan het aandeel
de laatste jaren is gestegen. Het meest recente cijfer voor de hele sector is 27 procent en dat is niet minder
geworden. Daarom moeten en kunnen we inspanningen op dit gebied verrichten en hebben we ook daar
duidelijke doelstellingen geformuleerd, niet alleen voor het wegvervoer, maar ook voor het luchtverkeer.
We zijn van mening dat we met een duidelijke strategie de CO2-uitstoot de komende tien jaar met 20 procent
kunnen terugbrengen.

Het is duidelijk dat de steden een uitdaging vormen. We verwachten dat 80 procent van de bevolking in de
steden zal wonen en dat de mobiliteit hiermee in overeenstemming moet zijn. De doelstellingen zijn hier
dan ook op afgestemd. Een laatste punt is nog dat het vervoer uitstekend kan aansluiten bij de 2020-strategie,
omdat onderzoek voor Europa en op het gebied van het vervoer een belangrijk aspect is dat we kunnen
steunen. Dit kan de mensen namelijk niet alleen op economisch gebied en met het oog op efficiëntie helpen,
maar ook op het gebied van veiligheid. Op die manier sluiten het vervoer en de mobiliteit hopelijk wat beter
bij het totale Europese beleid aan dan vroeger helaas vaak het geval was.

Ik dank u in ieder geval voor de zeer constructieve samenwerking bij dit verslag met alle fracties en met alle
leden.

(Applaus)

Siim Kallas, vicevoorzitter van de Commissie. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil de rapporteur, de heer
Grosch, en de gehele Commissie vervoer en toerisme feliciteren met dit uitstekende verslag. Het is een
uitermate opbouwend en evenwichtig document en velen zullen zich achter de inhoud kunnen scharen.

Ik wil een specifiek punt benadrukken dat blijkt uit dit verslag en eigenlijk uit alle werkzaamheden van deze
commissie, namelijk dat de vervoerssector in vele opzichten cruciaal is: voor onze concurrentiepositie, voor
het milieu en voor de sociale en territoriale cohesie. Het is een beleidsgebied dat al onze energie en aandacht
verdient. Ik ben blij dat we erin zijn geslaagd vervoer een belangrijke rol toe te bedelen in de EU 2020-strategie
van de Commissie.

Ik ben ook blij dat de aanpak die de Commissie voorstelt in haar mededeling ‘Een duurzame toekomst voor
het vervoer’ goeddeels de goedkeuring heeft van het Parlement. De verzoeken om doeltreffende comodaliteit
en voltooiing van de interne markt sluiten volledig aan bij ons voornemen een enkele vervoerszone te
realiseren waarbinnen vervoersmodaliteiten naadloos geïntegreerd zijn en belemmeringen voor open en
efficiënte markten zijn weggenomen.

Ik ben ervan overtuigd dat inspanningen om burgers en bedrijven betere mobiliteitsoplossingen te bieden
samen kunnen gaan met een vervoersstelsel dat minder CO2-uitstoot en dat onze vervoerssector helpt zijn
leidende positie te behouden, zowel op het gebied van logistiek als op het gebied van vervoermiddelen. Dit
kunnen we bereiken door vervoer te beschouwen als een geïntegreerd systeem, waarbinnen infrastructuur,
vervoersinformatietechnologie en regelgeving op effectieve wijze samenwerken.

Met betrekking tot infrastructuur kan ik vertellen dat wij van plan zijn ons te richten op een multimodaal
kernnetwerk dat fungeert als de ruggengraat van een pan-Europees vervoersstelsel. Dan over de intelligente
vervoerssystemen: wij delen de visie dat het verkeersbeheer, evenals de verkoop van vervoersbewijzen,
geleidelijk aan multimodaal moet worden.

Ten aanzien van de regelgeving ben ik het ermee eens dat we de openstelling van de vervoersmarkten moeten
voltooien, slimmere prijsvorming moeten introduceren waarin alle kosten, dus ook de externe kosten,
worden weerspiegeld, en alle obstakels moeten wegnemen ten aanzien van interoperabiliteit, technische
normen, meerdere papieren documenten, enzovoort.
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Ook ik maak mij nadrukkelijk zorgen over de ervaring van de burgers. We moeten zorgen voor meer veiligheid
en universele passagiersrechten, wat het gebruik van groepsvervoer zal bevorderen. Ook moeten we ambitieus
zijn als het gaat om de veiligheid op onze wegen.

Tot slot onderkennen wij dat er een vernieuwende visie nodig is om de persoonlijke mobiliteit te behouden
en toch de CO2-uitstoot te beperken. De Commissie ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe voertuigtypes
via de financiering van onderzoek en de vaststelling van normen. Maar ook nationale en lokale overheden
hebben een grote verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld om te zorgen voor een zodanige ruimtelijke ordening
dat verkeersopstoppingen en onnodig reizen tot een minimum worden beperkt.

Nu de mondiale economie door een dal gaat, is de financiering van vervoersinfrastructuur een uitermate
gevoelige kwestie. We overwegen verschillende benaderingen. Mogelijk komt er een enkel vervoersfonds,
maar de Commissie zal er zeker op staan dat er verschillende EU-financieringsinstrumenten worden
samengevoegd tot een samenhangend financieringskader.

Ik bedank de heer Grosch nogmaals voor zijn verslag en kan enkel beloven dat wij er zeker rekening mee
zullen houden bij het opstellen van ons witboek over de toekomst van het duurzaam vervoer.

Jo Leinen, rapporteur voor advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. – (DE)
Mijnheer de Voorzitter, commissaris, waarde collega’s, het vervoersbeleid is van grote betekenis voor de
bescherming van het milieu, maar ook voor de bescherming van de volksgezondheid. Het is goed dat er een
strategie voor de Europese Unie tot 2020 is vastgesteld, om de vele gebreken in de huidige vervoerssituatie
te corrigeren.

Het wegvervoer moet veel milieuvriendelijker worden. We hebben echte innovaties nodig voor de reductie
van CO2-emissies, maar ook van stikstofoxide en fijn stof. We moeten het lucht- en zeevervoer meer in de
milieustrategie integreren. Juist bij het vervoer over zee neemt de uitstoot van zwavel en stikstofoxide toe
en op dat gebied zijn verbeteringen nodig.

Ook het toenemende verkeerslawaai vormt een plaag voor miljoenen mensen en dit vermindert de kwaliteit
van leven. Wat dit betreft, moet in het wegverkeer maar ook in het spoor- en luchtvervoer aan verbetering
worden gewerkt.

Ik wil nog wijzen op de internalisering van externe kosten. Er bestaan privileges voor bedrijfsauto’s en in het
luchtverkeer wordt geen belasting voor kerosine betaald. Daarom is er op dat gebied nog veel te doen. Ik
feliciteer de heer Grosch met dit uitstekende verslag.

Antonio Cancian, rapporteur voor advies van de Commissie industrie, onderzoek en energie. − (IT) Mijnheer de
Voorzitter, dames en heren, ik meen dat we op de allereerste plaats het uitstekende werk van de heer Grosch
moeten noemen. Zijn verslag is met eenparigheid van stemmen in de commissie goedgekeurd. De rapporteur
krijgt dan ook mijn welgemeende complimenten en hartelijke gelukwensen.

Dit is volgens mij een belangrijk verslag en een belangrijke stap vooruit voor onze toekomstige
programmering. Het is geen gemakkelijke taak de lijnen uit te stippelen voor een duurzame ontwikkeling
van het vervoer. Het is duidelijk dat het om een zeer breed thema gaat en als rapporteur voor advies van de
Industriecommissie heb ik een bijdrage kunnen leveren aan deze tekst.

Duurzaamheid is een ecologisch, economisch en sociaal concept dat meerdere generaties betreft. Het is
volgens mij de verdienste van dit verslag dat het met al deze aspecten rekening houdt. Het geeft daartoe een
reeks prioriteiten aan die moeten worden uitgevoerd om de vervoerssector te ontwikkelen en intelligente
vervoerssystemen te versterken en op een ruimere schaal te gebruiken, waardoor de relatie tussen voertuig,
infrastructuur en bestuurder beter kan worden.

Maar als we de programmering volgen zoals eerder uiteengezet door de heer Grosch, moeten we er ook
rekening mee houden, commissaris, dat we ons in een zeer kritieke periode bevinden. Als Europese Unie
dienen we ons in te zetten voor het realiseren van (een deel van) deze structuren.

Aangezien u het er vandaag al over hebt gehad, vraag ik u daarom aan te dringen op het rationaliseren van
alle mogelijke middelen – waarbij ik ook denk aan de termijnen – en die in één pakket proberen onder te
brengen. Daarmee kunnen dan eindelijk enkele belangrijke werken worden opgestart, die al lang waren
geprogrammeerd en nu in het kader van de EU 2020-strategie worden herzien. Ik meen echter dat we een
aantal belangrijke signalen richting lidstaten moeten sturen.
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Ik dank nogmaals onze coördinator en de heer Grosch.

Seán Kelly, rapporteur voor advies van de Commissie regionale ontwikkeling. – (GA) Mijnheer de Voorzitter, de
heer Grosch verdient onze waardering voor de presentatie van zijn verslag. Ik hoop dat we zijn aanbevelingen
in grote lijnen in aanmerking zullen nemen.

(EN) De EU 2020-strategie spreekt uitvoerig over beweging – beweging van mensen, beweging van goederen,
beweging van ideeën, en zeker ook over concepten als jongeren in beweging, volwassenen in beweging, in
het bijzonder toerisme dat ouderen de kans geeft om zich te bewegen, en natuurlijk over de voltooiing van
de interne markt. Hiervoor is een duurzaam vervoersstelsel noodzakelijk, zoals de heer Grosch ook heeft
aangegeven, en daarbij moet met name worden gedacht aan de luchthavens, concepten als snelle
zeeverbindingen – overigens een fantastische ontwikkeling – en ook aan de connectiviteit van
spoorwegnetwerken, waardoor mensen met de trein probleemloos van land naar land kunnen reizen.

Ook het streven naar uitstootverlaging is toe te juichen. 27 procent van de uitgestoten kooldioxide is afkomstig
van het vervoer; dit cijfer moet met ten minste 20 procent omlaag. En natuurlijk het terugdringen van het
aantal dodelijke ongevallen op de wegen – jaarlijks komen gemiddeld 40 000 mensen om het leven bij
verkeersongelukken en lopen 300 000 mensen letsel op. Dat zijn dramatische cijfers en het zou fantastisch
zijn als we die met 40 procent zouden kunnen verlagen.

Er is slechts één punt waarover wij in de Commissie regionale ontwikkeling bedenkingen hebben, en dat is
de suggestie dat er een groot vervoersfonds in het leven zou moeten worden geroepen, waar mogelijk 60
procent van de gelden van het Cohesiefonds naartoe zou gaan. De Commissie regionale ontwikkeling vindt
dit niet acceptabel. Ik denk dat we over dit onderwerp verder met elkaar zullen moeten spreken, want het
Cohesiefonds is er voor veel meer dan alleen het vervoer, maar hopelijk kunnen we tot een akkoord komen.

(GA) En we mogen van geluk spreken als we daarin slagen en het probleem weten op te lossen.

Marian-Jean Marinescu, namens de PPE-Fractie – (RO) Vervoer is een essentieel onderdeel van de economie
van de Europese Unie. Helaas krijgt dit thema zeer weinig aandacht in het kader van de EU 2020-strategie,
terwijl het toch gaat om een krachtige motor voor banen en economische groei.

Het verslag van Mathieu Grosch bevat moedige ideeën en nuttige benaderingen voor het verbeteren van de
sector in deze periode. De Europese burgers profiteren het meest van het openen van de markten in alle
vervoerssectoren.

De Commissie en de lidstaten moeten de investeringsplannen voor de lange termijn opnieuw beoordelen,
vooral voor de spoorsector, om een voorbeeldige interoperabiliteit te realiseren. Ik beschouw dit aspect als
een prioriteit voor de Europese Unie in de nabije toekomst. De lidstaten en de Commissie moeten duurzame
inspanningen leveren om het ERTMS in te voeren en uit te breiden, net als Rail Net Europe en de Europese
corridors voor goederenvervoer per spoor. Het gaat om grote projecten waarvoor harmonisatie en aanvullende
financiering nodig is.

Het uitbreiden van de intermodaliteit is een effectieve methode om files en CO2-uitstoot te verminderen.
Duurzaam vervoer moet met alle middelen worden bevorderd, vooral dat per spoor en over water – over
zee of over de binnenwateren.

Het vervoer over de binnenwateren is nog gefragmenteerd, en daarom moet de samenwerking tussen de
bevoegde instanties worden versterkt in alle lidstaten waar deze vorm van vervoer mogelijk is. De Europese
Unie heeft een immens ongebruikt potentieel, vooral op de as Rijn-Main-Donau. Dit aspect moet worden
opgenomen in de toekomstige Donau-strategie.

Het is nodig om intelligente modaliteiten van vervoer te ontwikkelen en deze op grote schaal in te voeren.
De Europese Commissie moet bijzondere middelen aanwenden uit het onderzoeksgebied, een prioritair
thema voor de EU 2020-strategie, voor het uitbreiden van de toepasbaarheid van intelligente en schone
technologieën naar alle vervoerssectoren.

Saïd El Khadraoui, namens de S&D-Fractie. – Voorzitter, mijnheer de commissaris, collega's, dit is een
belangrijk debat, want het gaat over de toekomst van een sector waarmee bijna alle burgers, om niet te zeggen
alle burgers, dagelijks geconfronteerd worden en die bovendien in Europa miljoenen mensen tewerkstelt en
geconfronteerd wordt met bijzonder grote uitdagingen. Ik denk dat, net als andere collega’s reeds gezegd
hebben, de rapporteur uitstekend gewerkt heeft en een mooi verslag kan voorleggen natuurlijk in
samenwerking met de schaduwrapporteurs. Ik zou in deze toch ook mijn collega Magdalena Alvarez willen
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vermelden die ons na deze week verlaat en voor wie dit een beetje het laatste verslag is waaraan ze heeft
kunnen werken. Dus, dank u wel allemaal voor het goede werk. De Commissie beschikt met dit verslag over
een aantal uitstekende aanbevelingen voor het witboek dat we later dit jaar verwachten. Ik mag hopen dat
dit eerder in oktober/november zal zijn dan in december of zelfs januari 2011, want we hebben dat witboek
echt nodig om aan het werk te gaan.

De grootste en ongetwijfeld meest complexe uitdaging is te komen tot een meer duurzaam en efficiënt
transportsysteem. Wonderoplossingen bestaan niet. Als we willen komen tot een koolstofarm
transportsysteem, dan zullen we een hele mix van maatregelen moeten nemen, aan onderzoek en ontwikkeling
moeten doen, die nieuwe technologieën ook op het terrein moeten introduceren, uitstootnormen moeten
vastleggen en via prijsmechanismen de internalisering van externe kosten moeten waarmaken. We zullen
ook extra investeringen moeten uitbouwen en zo verder enzovoort. Waar het uiteindelijk om gaat, geloof
ik, is dat we de meest efficiënte vervoersmiddelen gebruiken en dat we de infrastructuur die we hebben op
een optimale manier gebruiken vanuit milieu- en economisch oogpunt. In vele gevallen zal dat ook een
combinatie van vervoersmodi moeten zijn en moeten wij dus het intermodale vervoer stimuleren door de
interoperabiliteit tussen de modi te verbeteren, maar ook binnen een vervoerswijze. Denken we maar aan
het spoorwegvervoer, waar ook nog heel wat werk aan de winkel is.

Daarnaast zijn er natuurlijk heel veel aspecten. Transport is heel breed. We kunnen het lang hebben over het
transport voor mensen, dat we heel belangrijk vinden. Dan heb ik het over de passagiersrechten, over het
sociale in de sector. Dat is bijzonder belangrijk nu we het hebben over de financiering van nieuwe
investeringen. Daar moeten we echt wel de nodige creativiteit aan de dag leggen om in deze budgettair
moeilijke context extra middelen te vinden. Ik concludeer dat we daadwerkelijk moeten komen tot becijferbare
doelstellingen voor alle soorten dingen die met transport te maken hebben en ik vraag aan de Commissie
om dat ook in haar witboek te realiseren: concrete becijferbare doelstellingen en ook met een zodanig
tijdschema dat we weten hoe we dat allemaal gaan realiseren.

Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie. – (FR) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, dames
en heren, ik wil op mijn beurt onze rapporteur, de heer Grosch, hartelijk bedanken voor zijn uitstekende
verslag en vooral voor de uitstekende, hoffelijke en effectieve werkrelatie die wij met hem hebben gehad.
Onze fractie is volkomen tevreden met de doelstellingen van dit verslag en met de beginselen die erin naar
voren worden gebracht. Ik zal hier niet nader ingaan op de uitgebreide en diepgaande discussies die wij
hebben gevoerd over de comodaliteit, de coördinatie, de voltooiing van de interne markt, de vermindering
van het koolstofgebruik, nog los van alle aspecten en het debat inzake veiligheid, het onderscheid tussen
veiligheid en zekerheid, en het belang van sancties, met name grensoverschrijdende sancties: allemaal
essentiële doelstellingen voor dit toekomstige Europese vervoersbeleid waar wij volledig achter staan.

Toch is dit verslag geen willekeurige opsomming – en daar mogen we blij om zijn – aangezien de heer Grosch
en zijn collega’s bereid waren zich te richten op doelstellingen die zowel kwantificeerbaar als ambitieus
waren. Bovendien zou ik willen stellen dat wij hier eerder te maken hebben met een echt beleid dan simpelweg
met een verslag. Daarom is het belangrijk dat dit Huis, ons Parlement, dit verslag – net als in de commissie
– met een zeer grote meerderheid aanneemt. Niet om een machtspositie te bekleden tegenover u, mijnheer
de commissaris, maar om in ieder geval een dusdanige uitgangspositie te hebben dat wij vastberaden onze
prioriteiten kunnen bepalen met betrekking tot dit belangrijke vervoersdossier dat, zoals de heer Grosch al
zei, de basis vormt voor het toekomstige witboek, dat hopelijk eveneens op zeer korte termijn verschijnt.

Dit is namelijk een kans die wij moeten aangrijpen om een geïntegreerd en transversaal beleid op te stellen
om in te spelen op huidige en toekomstige uitdagingen, en om een echt Europees vervoersbeleid te
consolideren, zodat er een EU-beleid van de eerste orde ontstaat. Ik wijs er nog eens op dat de vervoersector
10 procent van het inkomen van de EU vertegenwoordigt en direct of indirect meer dan 10 miljoen
arbeidsplaatsen oplevert.

Ik wil twee ideeën naar voren brengen. Het eerste idee, dat mij na aan het hart ligt, houdt in dat er rekening
moet worden gehouden met de invloed op het milieu van iedere vervoerswijze afzonderlijk. Het is niet mijn
bedoeling de ene vervoerswijze te stigmatiseren ten opzichte van de andere. Ik zou echter graag aanvullende
informatie willen hebben over de ecologische voetafdruk, en ik zou de Europese Investeringsbank willen
verzoeken zich bij haar financieringen te richten op vervoersbedrijven met milieuvriendelijkere
productiemiddelen.

Michael Cramer, namens de Verts/ALE-Fractie. – (DE) Mijnheer de Voorzitter, commissaris, waarde collega’s,
om de klimaatverandering te stoppen, moet er verandering komen in de mobiliteit. Het verkeer is
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verantwoordelijk voor 30 procent van de CO2-emissies in de EU. In tegenstelling tot de industrie of de situatie
rond de warmte-isolatie van de huizen, waar we sinds 1990 een reductie van ongeveer 10 procent hebben
verwezenlijkt, zijn de emissies in het verkeer met ongeveer 35 procent gestegen. In het verkeer wordt alles
tenietgedaan wat in andere sectoren met miljoenen aan belastinggeld is bereikt.

Het verkeer is te goedkoop en alleen milieuvriendelijk verkeer is te duur. Dat is een bewuste beleidskeuze,
maar het is duidelijk dat daar verandering in moet komen als we naar de toekomst van het verkeer kijken.
Er is geen eerlijke concurrentie. Er is een verplichte, in hoogte onbeperkte tol voor iedere kilometer over het
spoor, terwijl tolheffing op de weg aan een maximum is gebonden en op vrijwillige basis geschiedt. Het
luchtverkeer, dat een grote bijdrage levert aan de klimaatverandering, ontvangt jaarlijks ongeveer 30 miljoen
euro subsidie. Als we geld tekortkomen, kunnen we dus op dit gebied iets doen.

Met medefinanciering van de EU wordt ook het verkeer gesteund dat schadelijk is voor het milieu. 60 procent
gaat naar de weg en slechts 20 procent naar het spoor en 0,9 procent naar het fietsverkeer. Dat moet ook
veranderen en daarom eisen wij als Fractie van de Groenen/Vrije Europese Alliantie dat minstens 40 procent
aan het milieuvriendelijke spoor wordt besteed, hoogstens 20 procent aan de weg en minstens 15 procent
aan het voetgangers- en fietsverkeer.

Wij verwelkomen en ondersteunen het feit dat de rapporteur voor het lucht- en wegverkeer tot 2020 een
reductie van ongeveer 20 procent vergeleken met 1990 wil verwezenlijken. Hartelijk gefeliciteerd met uw
verslag en hartelijk dank. Wij willen echter voor het verkeer in zijn geheel een reductie van ongeveer 30
procent. Alleen op die manier kan de klimaatverandering een halt worden toegeroepen en kan onze kinderen
en kleinkinderen op deze planeet een levensperspectief worden geboden. Daar moeten we ons allemaal voor
inzetten.

Oldřich Vlasák, namens de ECR-Fractie. – (CS) Een van de meest cruciale aan te pakken vraagstukken op het
gebied van het vervoer is wel het stedelijk verkeer. Op dit moment leeft meer dan 70 procent van de inwoners
van de Europese Unie in de stad, maar in 2050 zullen dat er bijna 85 procent zijn. Bovendien vormen steden
een belangrijk, niet weg te denken onderdeel van het verkeersnetwerk. Het zijn belangrijke
verkeersknooppunten waar alle verschillende vormen van vervoer bij elkaar komen; reizen beginnen en
eindigen meestal in steden. Om die reden verdienen steden onze buitengewone aandacht.

Indien er echter niets aan onze gewoonten en werkwijzen verandert, zal de groeiende urbanisering en het
groeiende aandeel van de stedelijke bevolking leiden tot almaar grotere verkeersopstoppingen en almaar
grotere milieuproblemen. Het stedelijk verkeersvraagstuk dient dus dringend beter te worden geïntegreerd
in het algehele mobiliteitsplaatje, met een duidelijke rol voor het openbaar vervoer. We moeten werken aan
de totstandbrenging van functionele stedelijke regio’s om die vervolgens te laten putten uit Europese en
nationale gelden. Er is een geïntegreerde benadering nodig met oog voor het volledige plaatje, dus verder
kijkend dan details als het bouwen van hier en daar een nieuwe brug, her en der een verbreding van de weg
of her en der wat transferparkeerplaatsen.

De verdere ontwikkeling van het stedelijk verkeer dient in de eerste plaats te worden vormgegeven met
nieuwe technologieën. Dankzij deze technologieën krijgen stedenbouwkundigen de beschikking over
nauwkeurige informatie, wordt de productiviteit van vervoersmaatschappijen vergroot en stijgt de
levenskwaliteit van de inwoners van steden. Bovendien kunnen deze helpen het aantal verkeersopstoppingen
te verminderen en het brandstofverbruik en de uitstoot van CO2 te verlagen. Zo is dankzij de invoering van
een intelligent tolsysteem in Stockholm de verkeersdruk en de CO2-uitstoot beduidend gedaald. Met behulp
van tolheffingen bij binnenkomst van de binnenstad in Londen is de verkeersdrukte teruggebracht tot het
niveau van de jaren tachtig. Al deze maatregelen gingen gepaard met adequate alternatieven in het openbaar
vervoer. Dát is de kant die we met z’n allen op moeten.

Georgios Toussas, namens de GUE/NGL-Fractie. – (EL) Mijnheer de Voorzitter, het verslag ondersteunt en
bevordert het vervoersbeleid van de Europese Unie. Dit beleid heeft echter maar één doel: de versterking van
het mededingingsvermogen, dat wil zeggen het waarborgen en maximaliseren van de winstgevendheid van
de monopolistische concerns in het land-, zee- en luchtvervoer. Ook moet dit beleid bijdragen aan de
strategische plannen van het kapitaal van de Europese Unie voor winstverhoging.

Het kapitaal gebruikt de klimaatverandering om een winstgevende uitweg te vinden en nieuwe actieterreinen
te betreden. De enigen die baat hebben bij deze ontwikkeling zijn de grote concerns. De werknemers
daarentegen zien de werkloosheid omhoog schieten. Zij zien hoe hun arbeidsrechten en lonen nog sterker
in het gedrang komen en hoe de prijs die zij moeten betalen voor vervoer steeds hoger wordt.
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De ontwikkelingen in de lidstaten vormen een absolute bevestiging van hetgeen wij vaststellen: de middelen
voor openbaar vervoer worden ondermijnd, opdat ze gemakkelijker en spotgoedkoop verkocht kunnen
worden aan ondernemers, die de krenten uit de cake kunnen halen en kunnen beschikken over kant en klare
infrastructuur waarvoor de werknemers krom hebben moeten liggen. Een veelzeggend voorbeeld is de
verkoop van de Griekse Spoorwegen tegen een spotprijs, de verkoop van de Olympic Airlines een tijdje
geleden en soortgelijk plannen van de PASOK-regering voor het stedelijk vervoer.

De liberalisering van het vracht- en passagiersvervoer en van alle andere soorten vervoer heeft rampzalige
gevolgen voor de werknemers: meer ongelukken, pijnlijke gevolgen voor de volksgezondheid, pakken geld
met subsidies van miljoenen euro´s voor monopolistische concerns.

De in Verordening (EEG) nr. 3577/92 voorziene afschaffing van cabotage in het zeevervoer binnen de
lidstaten heeft pijnlijke gevolgen voor havenarbeiders en werknemers, evenals voor eilandbewoners. De
monopolistische scheepvaartmaatschappijen die actief zijn in de passagierskustvaart, het vervoer met
veerboten, in de cruisescheepvaart en meer algemeen in alle categorieën van scheepvaartlijndiensten – en
daar willen wij bijzonder de nadruk op leggen – kiezen voor goedkope vlaggen van lidstaten van de Europese
Unie en derde landen om hun schepen te registreren, waardoor ze goedkopere arbeidskrachten kunnen
aantrekken en hun winsten kunnen verhogen.

Tegelijkertijd laten reders hun schepen in Aziatische scheepswerven bouwen. De uitbuiting van de werknemers
wordt tot het uiterste opgedreven, hun loon-, arbeids- en verzekeringsrechten worden onder de voet gelopen,
duizenden werknemers raken hun baan kwijt en worden op straat gezet. Op die manier kunnen goedkopere
arbeidskrachten zonder verankerde loonrechten worden ingezet. De vervoersprijzen en vrachttarieven zijn
tot ongekende hoogte gestegen, terwijl door de slechtere dienstverlening en het gebrek aan
veiligheidsmaatregelen en controle daarop – veiligheidsmaatregelen worden beschouwd als kosten voor het
kapitaal en zijn winst – er steeds grotere veiligheidsrisico’s ontstaan voor passagiers en het menselijk leven.

De arbeidersbeweging, de volksbeweging, strijdt en verzet zich tegen het door en door volksvijandig beleid
van de Europese Unie. Zij eist dat één openbare vervoersonderneming wordt opgericht die maar één criterium
vervult, namelijk het voldoen aan de behoeften van de samenlevingen en de volksklasse.

Jaroslav Paška, namens de EFD-fractie. – (SK) Het voorliggende verslag over een duurzame toekomst voor
het vervoer beschrijft de huidige fundamentele problemen in de vervoerssector en doet beleidspunten en
aanbevelingen aan de hand om deze problemen zo goed mogelijk aan te pakken.

We zijn het er allemaal over eens dat een efficiënt en goed georganiseerd vervoer bijdraagt aan de kwaliteit
van leven in de samenleving en een stimulans is voor de economie. Daarom is het van groot belang om de
kwaliteit en efficiëntie van alle soorten vervoer, zowel weg-, spoorweg-, lucht- als waterwegvervoer, doelgericht
te verbeteren, waarbij de grondbeginselen voor het milieubehoud in acht moeten worden genomen.

De voortdurende toename van de vraag en de overbelasting van de wegen in stedelijke gebieden zijn
verantwoordelijk voor wel 40 procent van de CO2 -uitstoot en 70 procent van andere schadelijke uitlaatgassen.
Het is daarom een natuurlijke stap met het oog op de milieubescherming om technologieën met een
verminderde CO2-uitstoot in het verkeer effectief te propageren.

Voor de ontwikkeling van technologieën voor voertuigen die rijden op elektriciteit moet sneller worden
gewerkt aan normatieve maatregelen en reguleringen van de Europese Unie om definitief de weg vrij te
maken voor het gebruik van elektrische voertuigen op grote schaal. Geachte commissaris, ik vind het terecht
dat we tekortkomingen zien in het werk van de Europese Commissie, die op dit gebied niet in de pas loopt
met de behoeften van deze tijd, terwijl vooral Japanse bedrijven die elektrische voertuigen ontwikkelen al
intensief werken aan de standaardisering en unificatie van de voorschriften op dit gebied.

Laurence J.A.J. Stassen (NI). - Voorzitter, het voorliggende verslag over een duurzame toekomst voor het
vervoer bespreekt het belang van de vervoersector voor de Europese economie en de verwezenlijking van
de interne markt. Dat klinkt in eerste instantie veelbelovend, ware het niet dat het verslag helaas ontaardt in
een opsomming van tal van linkse hobby's: milieubescherming, CO2-reducties, verbetering van sociale
voorwaarden, verbeterde arbeidsomstandigheden, je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt aangehaald.
Uiteraard dient het allemaal te worden gedirigeerd vanuit Europa. Consumenten en bedrijven worden straks
opgezadeld met hoge kosten om aan de nieuwste Europese eisen te voldoen en deze vervoersplannen zullen
uiteindelijk draaien op Europees subsidiegeld.
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Deze ambities helpen Europese economieën om zeep. Europa wist al vóór de huidige recessie geen gelijke
tred te houden met de groeicijfers van de Verenigde Staten, laat staan van opkomende economieën zoals
India en China. Nu doet Europa na het mislukken van de klimaatconferentie in Kopenhagen eenzijdig een
wanhopige poging om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Zo valt er onder meer te lezen
dat verdere groei van de luchtvaart CO2-neutraal dient plaats te vinden. Hoe denkt men dat in de praktijk te
gaan bereiken? Gaat men binnenkort soms elektrische vliegtuigen introduceren?

Hoewel dit verslag streeft naar financiële en sociale welvaart in Europa, lijkt het koers te zetten op een steeds
zwakkere economische positie van de Europese Unie met minder werk en lagere welvaart als gevolg. Europa
zal in geen geval bereiken wat het beoogt. Voorzitter, laten we ons hier concentreren op de kern van de zaak
en dat is een economisch rendabele toekomst voor het vervoer. Mochten lidstaten daar beleid aan toe willen
voegen, dan is dat hun eigen zaak, maar geen opgelegde Europese planeconomie alstublieft.

Joachim Zeller (PPE). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik Mathieu Grosch hartelijk danken voor
dit diepgaande verslag en voor de enorme prestatie die hij hiermee heeft geleverd.

Europa zonder grenzen is zonder een goed functionerend vervoerssysteem niet haalbaar, en de Europese
economie zou niet succesvol en zelfs ondenkbaar zijn zonder effectieve vervoerssystemen met een zekere
toekomst over land, over water en in de lucht. Vooral bij het milieuvriendelijke spoorwegvervoer hebben
we daarbij meer gemeenschapszin nodig en minder egoïsme van de nationale staten.

Voor een duurzame toekomst van het vervoer moeten alle soorten vervoer de maatschappelijke uitdagingen
op het gebied van de milieubescherming en in de economie oppakken. Het verslag geeft daartoe waardevolle,
richtinggevende aanwijzingen.

Slechts op één punt ben ik het niet eens met dit verslag. Ik vind het niet juist om een vervoersfonds in te
stellen met de middelen van het cohesiebeleid. Waarom niet? Het vervoer speelt natuurlijk een bijzondere
rol voor de cohesie in Europa, maar een met de middelen van het cohesiebeleid gefinancierd eigen fonds zou
niet aan de verwachtingen voldoen. Dit zou een eenzijdige belasting voor het Cohesiefonds betekenen en
het zou de lidstaten waarvan speciaal verlangd wordt dat ze voor een duurzame toekomst van het vervoer
zorgen, te zeer ontlasten.

We hebben in het Parlement net een speciale commissie ingesteld die erover debatteert hoe het Cohesiefonds
en de structuurfondsen van de Europese Unie er in de toekomst moeten uitzien. We moeten niet op het werk
van deze commissie vooruitlopen. Daarom verzoek ik u met het amendement bij het verslag in te stemmen.
Bovendien ben ik van mening dat we ook de magneetzweeftechniek een toekomst en een kans moeten
bieden, als we het hier over de duurzaamheid en toekomst van vervoerssystemen hebben.

Magdalena Alvarez (S&D). – (ES) Mijnheer de Voorzitter, commissaris, voordat ik inga op de inhoud van
het verslag zou ik de heer Grosch willen bedanken voor het feit dat hij de meeste amendementen van de
Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement heeft
goedgekeurd en opgenomen in het verslag.

Naar mijn mening heeft dit bijgedragen tot een adequate definiëring en oriëntering van de hoofdlijnen van
het toekomstige Europese vervoersbeleid.

Ik zou vier grote groepen willen belichten onder de goedgekeurde en opgenomen amendementen. De eerste
groep heeft betrekking op de doelstellingen. Het opnemen van veiligheid en territoriale cohesie als prioritaire
doelstellingen zal ongetwijfeld bijdragen tot een betere planning van het toekomstig vervoersbeleid en tot
een betere afstemming van de praktische tenuitvoerlegging op de verwachtingen, behoeften en mogelijkheden
van de burgers.

Naast veiligheid is ook territoriale cohesie als prioritaire doelstelling opgenomen, zoals ik zei. Met het oog
hierop wordt voorgesteld speciale inspanningen te leveren om de grensoverschrijdende omstandigheden te
verbeteren, om de bottlenecks te verminderen en de tekortkomingen in de interoperabiliteit te verhelpen,
alsook de verbindingen met de ultraperifere regio’s te verbeteren; bij al deze inspanningen moet worden
uitgegaan van de reële situatie in ieder land en van elke vervoersmodus.

De tweede groep amendementen van bijzonder belang zijn die welke twee vervoersmodi bevorderen: vervoer
per spoor, en vervoer over zee en de binnenwateren.

Dan is er nog een derde groep amendementen waarop ik de aandacht zou willen vestigen, namelijk die welke
betrekking hebben op de financiering. Een adequate financiële dekking is vitaal en van vitaal belang, en
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daarom staan wij achter de oprichting van een vervoersfonds, een begrotingsafspraak in de financiële
vooruitzichten en de speciale toepassing van de golden rule.

Ten slotte wil ik nog twee amendementen noemen waarvan ik denk dat ze belangrijk zijn, betreffende de
noodzaak om het sociale aspect van het vervoer te versterken. Hiermee bedoel ik de arbeidsomstandigheden
van de werknemers, en de rechten van de passagiers.

Tot besluit wil ik de rapporteur en de overige fracties nogmaals bedanken voor hun medewerking en hun
grote betrokkenheid bij het vervoer in Europa.

Oreste Rossi (EFD). - (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, de 2020-doelstellingen voor een duurzame
toekomst voor het stedelijk vervoer en het goederenvervoer zijn ambitieus: tussen 2010 en 2020 40 procent
minder doden en zwaargewonden bij verkeersongelukken; in 2020 een verdubbeling van het aantal bus-,
tram- en treinpassagiers in het openbaar vervoer over de weg; vermindering van de CO2-uitlaatgassen in het
wegvervoer door adequate innovaties en het vermijden van lege ritten; het bevorderen van het spoorvervoer;
vermindering van het elektriciteitsverbruik van treinstellen; minder milieuvervuiling in het luchtverkeer; en,
weer tot 2020, financiële steun voor het bouwen van multimodale aansluitingen (platforms) voor de
binnenvaart, waarbij het aantal van deze platforms moet worden verhoogd.

Natuurlijk is de eerste stap nog steeds een betere integratie van de vervoersmodaliteiten. Daarom dient de
Europese Unie te zorgen voor oplossingen wanneer er problemen ontstaan bij het realiseren van belangrijke
spoorcorridors en hoofdverkeerswegen.

Carlo Fidanza (PPE). - (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik sluit me aan bij de loftuitingen voor
rapporteur Grosch. Hij heeft ongetwijfeld goed werk verricht en ik kan een groot deel van de opmerkingen
delen die de collega’s al hebben gemaakt over de thema’s comodaliteit als strategisch element en
interoperabiliteit.

Ik wil kort stilstaan bij drie zaken. Het eerste punt betreft veiligheid, waarin wij flink moeten blijven investeren.
Zoals bij het voorgaande debat al is gezegd moeten wij dat zeker doen door intelligente vervoerssystemen
(ITS) te ontwikkelen en, op het vlak van het spoorvervoer, door de RTMS-technologie verder te ontwikkelen.
Voorts moeten we de moed opbrengen het Europees Spoorwegbureau meer bevoegdheden te geven op het
vlak van veiligheid om te voorkomen dat zich weer rampen voordoen zoals we helaas enkele maanden
geleden hebben meegemaakt.

Wat de financiering aangaat ben ik voorstander van het oprichten van een vervoersfonds. In de financiële
vooruitzichten van 2013 moeten we ervoor strijden dat deze beleidsterreinen naar behoren worden
gefinancierd en dat de TEN-netwerken verder ontwikkeld kunnen worden. Ik meen dat het in dat verband
essentieel is die netwerken te ontwikkelen met de Middellandse Zee als draaischijf voor de verbindingen met
de nieuwe markten in het oosten van de wereld.

Het laatste onderwerp dat ik wil aansnijden betreft de stedelijke mobiliteit. Ik heb de verwijzing daarnaar in
het verslag ten zeerste op prijs gesteld. We dienen het toepassen en coördineren van goede praktijken te
stimuleren en te zorgen voor een beter logistiek beheer van de goederenstroom in de steden zodat de stedelijke
mobiliteit duurzamer wordt. Ik geloof dat dit verslag een goed uitgangspunt vormt om het uitstekende werk
dat al is verricht voort te zetten.

Knut Fleckenstein (S&D). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, waarde collega’s, ik ben blij dat we dit verslag
morgen zeer eensgezind kunnen aannemen. Twee dingen zijn voor mij van groot belang. Ten eerste de
meetbaarheid van de doelen die tot 2020 verwezenlijkt moeten worden. We hebben meetbare beginselen
nodig waarmee we na tien jaar, of nog liever halverwege de periode, de balans kunnen opmaken, om te
bezien of we iets bereikt hebben van wat we ons hadden voorgenomen, of dat er nog onvoldoende effect is
en we moeten bijsturen. Dan gaat het vooral om de CO2-emissies in het vervoer. Indien alle sectoren op dit
punt op de goede weg zijn – de heer Cramer heeft dat zo verwoord – dan mag dat ook zeker van het vervoer
worden verlangd. Juist bij de CO2-reductie is een belangrijke rol weggelegd voor het Europees vervoersbeleid.

Het tweede punt betreft de uitvoering van een efficiënte comodaliteit. Dat is voor mij de sleutel tot een
verstandige EU-vervoersstrategie. Ik zeg dat omdat men onder een efficiënte comodaliteit zeer veel kan
verstaan. We zullen ons doel niet bereiken, indien we dit theoretische concept niet baseren op de juiste
criteria die in praktijk kunnen worden gebracht. Daarom doe ik nog een keer een beroep op de Commissie:
de uitvoering moet tot in de details kloppen en dat betekent dat er meer zinvolle intermodale knooppunten
moeten worden gecreëerd en dat de knelpunten in het vervoer van goederen naar en vanaf belangrijke

05-07-2010Handelingen van het Europees ParlementNL34



Europese handelspunten moeten worden weggenomen. Dat geldt vooral voor de verbinding met het achterland
van onze grote havens en luchthavens.

Ten derde moet het voorgestelde trans-Europees kernnetwerk (TEN) op dezelfde criteria worden gebaseerd,
zodat een bijna automatische “modal shift” naar een efficiënter en milieuvriendelijker Europees
vervoerssysteem mogelijk wordt. Deze factoren zijn bepalend voor een verstandige planning en het gaat dus
niet alleen om de rendabiliteit, maar ook om de sociale aanvaardbaarheid, milieubescherming en
duurzaamheid. Beste mijnheer Grosch, beste Magdalena Alvarez, hartelijk dank voor uw goede werk.

De Voorzitter. – Aan de orde is de “catch-the-eye”-procedure. Er hebben twaalf mensen spreektijd gevraagd.
Strikt genomen mogen er maar vijf per debat, maar vanwege het belang van dit onderwerp zullen we proberen
om iedereen aan het woord te laten. Ik verzoek de sprekers het bij één minuut te laten.

Luis de Grandes Pascual (PPE). – (ES) Mijnheer de Voorzitter, naar mijn mening geeft dit uitstekende verslag
de richtlijnen aan die het nieuwe witboek over vervoer moeten inspireren om het Europees vervoersbeleid
de komende tien jaar gestalte te geven.

In het voorliggende verslag zijn een aantal kwesties opgenomen die onderstreept moeten worden: de noodzaak
van een financieel fonds als onontbeerlijk instrument; de uitdaging van de toenemende eisen van het
goederenvervoer; de zoektocht naar comodale oplossingen die veilig zijn voor de gebruikers en voor de
goederen; de vitale behoefte aan voldoende en veilige parkeerterreinen voor het wegvervoer; de – naar mijn
idee terechte – diagnose dat de verschillende vervoerswijzen elkaar moeten aanvullen op grond van
efficiëntiecriteria in plaats van elkaar alleen maar te beconcurreren; en de – naar mijn mening moedige en
eerlijke – verklaring van de rapporteur dat het vervoer per spoor of zeevervoer niet altijd milieuvriendelijker
is dan het vervoer over de weg.

Kortom, het begrip “efficiënte comodaliteit” is een concept van de toekomst, dat naar mijn mening ten volle
moet worden ondersteund.

Jan Kozłowski (PPE). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, ik wil de rapporteur feliciteren,
die uitstekend werk heeft geleverd dat belangrijk is voor de vorm van het toekomstige witboek. Ik steun de
mening dat de verbetering van de effectiviteit van het vervoerssysteem een cruciale aangelegenheid is voor
de Europese Unie, maar om dit doel te verwezenlijken is een strategische integratie van instrumenten van
de Gemeenschap nodig. Het cohesiebeleid als sleutelinstrument voor de uitvoering van de Europa
2020-strategie dient een leidende rol te spelen met betrekking tot de sectorale strategieën, door te zorgen
dat alle lidstaten volledig worden opgenomen in het Europese netwerk en door de stapsgewijze invoering
van intelligente oplossingen te steunen.

De Europese Unie dient te beschikken over instrumenten die de vervoersnetwerken helpen om een grotere
effectiviteit te bereiken, en dit eveneens met betrekking tot de grensoverschrijdende projecten. Het
vervoersfonds mag echter niet worden opgericht ten koste van de middelen die zijn voorbestemd voor het
cohesiebeleid. We moeten streven naar een gelijktijdige, wederzijdse versterking van het vervoersbeleid en
cohesiebeleid en mogen de bestaande instrumenten niet verzwakken.

Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - (RO) Het verslag over een duurzame toekomst voor het vervoer bevat de
aanbevelingen van het Parlement voor het toekomstige witboek voor een duurzaam vervoer in de Europese
Unie, maar ook voor het toekomstige TEN-T.

Gezien de grote bevolkingsdichtheid van de Europese Unie is het essentieel dat we meer vervoer per spoor
en over water ontwikkelen. Een Europese strategie voor de ontwikkeling van het vervoer over de
binnenwateren, het ontwikkelen van de corridors voor goederenvervoer per spoor en de hogesnelheidslijnen
om alle hoofdsteden en grote steden in Europa met elkaar te verbinden, moeten een prioriteit worden voor
de Europese Unie. Ik hoop dat het toekomstige TEN-T-netwerk meer gebruik zal maken van de uitgang naar
de Zwarte Zee en de corridor Rijn-Main-Donau.

Het openen van de markten op het gebied van vervoer zou uitsluitend moeten gebeuren ten gunste van de
consument en vergezeld moeten gaan van een planning op lange termijn van de investeringen in infrastructuur,
en van consolidering van de technische interoperabiliteit.

De financiering voor de ontwikkeling van het Europese vervoerssysteem moet rekening houden met de
veiligheid van het transport en met de sociale, economische en territoriale cohesie.
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Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik wil de rapporteur, maar ook alle
schaduwrapporteurs hartelijk danken. Ik denk dat het is gelukt om iets te bereiken wat bijna met elkaar in
tegenspraak is, want we willen allemaal dat de vervoerssystemen worden uitgebreid, maar we willen ook
een duurzame toekomst.

In dit verslag zijn de voorwaarden gecreëerd voor een werkelijk duurzame toekomst, en ik hoop slechts dat
we er samen in slagen om de voorwaarden hier zo uit te voeren dat ze ter plekke in de praktijk kunnen
worden ervaren.

Ik wil vandaag simpelweg een voorbeeld geven van wat er momenteel bij ons in Oostenrijk wordt geprobeerd.
We hebben onlangs in Neder-Oostenrijk het platform Niederösterreich mobil opgericht. Dat is een platform
waarin alle belangengroepen en betrokkenen samenwerken om ter plekke voor de toekomst een duurzame
mobiliteit te creëren. Ik denk dat we behoefte hebben aan dergelijke kleinschalige voorbeelden, maar op
Europees niveau hebben we grote plannen nodig.

Het vervoersnet moet worden uitgebreid, vooral dat van het spoor en het water. Met het oog op de
Donau-strategie wil ik benadrukken dat er behoefte is aan een verbreding van de Donau, maar dat hierbij
rekening moet worden gehouden met het zeer gevoelige ecosysteem.

Gesine Meissner (ALDE). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, deze middag was echt een vervoersmiddag en
eigenlijk is dit nu het verslag waarin alles wordt samengevat.

Veel mensen zeggen dat in Europa de interne markt de grootste verworvenheid voor de burgers is, en de
aderen van de interne markt – zo heeft de commissaris het ook verwoord – zijn de vervoerswegen. Daarom
is het natuurlijk van groot belang dat we erop letten dat deze veilig zijn, dat ze op een milieuvriendelijke
manier verder worden ontwikkeld en dat we in het algemeen zien wat we verder kunnen ontwikkelen,
bijvoorbeeld door gebruik te maken van intelligente vervoerssystemen.

We moeten ook bekijken hoe we sectoren die milieuvriendelijker zijn, bijvoorbeeld het spoorwegvervoer
en het vervoer over zee, nog beter kunnen structureren, hoe we meer vervoer van de weg naar die sectoren
kunnen verplaatsen en hoe we het vervoer over zee op het punt van de emissies milieuvriendelijker kunnen
maken. Tegelijkertijd moeten we er ook over nadenken hoe we rekening kunnen houden met speciale
behoeften, die in het stadsvervoer heel anders zijn dan in het internationale vervoer. In het stadsvervoer kan
de toekomst liggen bij de manager die op de e-bike rijdt en tegelijkertijd aan zijn fitnessbehoefte voldoet.
Natuurlijk hebben we over langere afstanden behoefte aan heel andere varianten, die grensoverschrijdend
functioneren. Dit is een goed verslag dat heel erg op de toekomst is gericht.

João Ferreira (GUE/NGL). - (PT) Mijnheer de Voorzitter, vervoer is een essentiële factor voor de ontwikkeling
van de economie en onontbeerlijk voor territoriale samenhang, sociale vooruitgang en groeiend welzijn van
de mensen. Vanwege zijn strategisch en onmiskenbaar publiek belang is de sector een van de terreinen
waarop de overheid haar sociale functie vervult via openbare diensten. Aangezien die functie ook in de
toekomst vervuld moet blijven worden, is een modern en efficiënt vervoerssysteem noodzakelijk, dat een
antwoord kan geven op de grote uitdagingen waarvoor de sector zich gesteld ziet. Tot die uitdagingen behoren
onder meer het vergroten van de veiligheid en het verminderen van de negatieve effecten voor het milieu.

We moeten het bestaande hardnekkige, op privatisering gerichte beleid van desinvestering en ontmanteling
van de openbaarvervoerssector corrigeren en ombuigen. De rechten van de werknemers in de sector dienen
gerespecteerd en versterkt te worden. Er moet geïnvesteerd worden in onderzoek en ontwikkeling en in
essentiële openbare infrastructuur om ervoor te zorgen dat de sector een antwoord geeft op de
maatschappelijke behoeften.

Om al deze redenen hebben in verschillende lidstaten, waaronder Portugal, werknemers en bewoners hard
en vastberaden gestreden voor het behoud van de openbaarvervoerssector en tegen de privatisering van de
sector. Wij verwelkomen die strijd en zouden ons erbij aan willen sluiten.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, in het kader van dit uitgebreide debat wil ik beginnen
met een voorstel voor de oplossing van verkeersproblemen.

Momenteel zijn weer miljoenen EU-burgers op de wegen in Europa onderweg naar vakantiedoelen. Zou het
met het oog op een duurzaam verkeer niet zinvol zijn om in de lidstaten op Europees niveau aan
vakantiespreiding te doen en de vakantieperiodes op elkaar af te stemmen?
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De nationale vakantieregelingen hebben vaak ernstige gevolgen voor het Europese vakantieverkeer. Het
Europese verkeersnet wordt zwaar belast, de burgers staan urenlang in de file op weg naar hun vakantiedoel
en de negatieve gevolgen van deze seizoensgebonden spits, zowel voor het milieu als voor de burgers en
consumenten, liggen voor de hand. Een vakantiespreiding, die natuurlijk overeen moet stemmen met de
onderwijsbehoeften van de afzonderlijke staten, zou hier uitkomst kunnen bieden. Ook op economisch
gebied zou een spreiding veel voordelen bieden, omdat een verlenging van het vakantieseizoen zou leiden
tot lagere prijzen en het creëren van arbeidsplaatsen.

Ik hoop dat de Commissie dit voorstel zal overnemen.

Mairead McGuinness (PPE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, het zou leuk zijn als wij de vakanties voor dit
Parlement konden spreiden, maar ik vrees dat het er niet in zit.

Een aantal collega’s had het over fietsen. Toevallig heb ik vorige week een nieuwe fiets gekocht. Deze is heel
duurzaam, maar helemaal niet handig voor het werk dat ik doe. We hebben behoefte aan zeer praktische,
duurzame vervoersoplossingen. Ik wil hieraan toevoegen dat er – terecht – veel is gesproken over stadsvervoer
en de behoefte aan systemen die op elkaar aansluiten, maar laten we ook de grote groepen mensen in de
afgelegen plattelandsgemeenschappen niet vergeten. Grootschalig openbaar vervoer op het platteland stelt
deze mensen in staat mee te draaien in de bredere samenleving. Vervoer heeft dus zowel een sociale als een
economische dimensie, en met beide moeten we rekening houden. Ja, natuurlijk moeten we iets doen aan
de milieuproblemen, en ik geloof dat dat ook gaat gebeuren, via technologie en door het uitoefenen van druk
op het gebied van de klimaatverandering. Wat het vervoersfonds betreft, zou het spijtig zijn als we het ene
gat met het andere gaan vullen. Onze grote uitdaging is het waarborgen van een toereikende begroting voor
de Europese Unie in haar geheel na 2013. Dat zal lastig worden.

VOORZITTER: LIBOR ROUČEK
Ondervoorzitter

Olga Sehnalová (S&D). - Het is duidelijk dat de toekomst van het vervoer mede in de ondersteuning en
ontwikkeling van het openbaar vervoer ligt. De doelstelling om het aantal openbaarvervoersreizigers tegen
2020 te verdubbelen, is wat dat betreft een stap in de goede richting. Het blijft echter nog te bezien wat op
de lange termijn de gevolgen van de economische crisis en de bezuinigingen zijn zullen op dit vlak.

Met name de nieuwe lidstaten staan tegenwoordig bloot aan de enorme maatschappelijke druk van het
individuele autoverkeer, met alle negatieve gevolgen als grotere CO2-uitstoot en meer verkeersongevallen
van dien. Verder staan lokale en regionale overheden onder grote druk om te snijden in het
openbaarvervoersaanbod. Het is dan ook van cruciaal belang dat dit onderwerp een Europese speerpunt
wordt, voordat de schade onherstelbaar wordt. Elke vorm van Europees vervoersbeleid dient nu meer dan
ooit mede te worden toegespitst op de zoektocht naar doeltreffende en motiverende ondersteuning voor de
exploitatie van het openbaar vervoer.

Czesław Adam Siekierski (PPE). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, de vervoerssector is een van de fundamentale
elementen van de ontwikkeling van de Europese Unie en haar regio’s. Ze speelt een sleutelrol in de economie
en tewerkstelling. Ze maakt de vrije beweging van de EU-burgers en het vrije verkeer van goederen in heel
Europa mogelijk. Ze heeft rechtstreeks invloed op de ontwikkeling en sociale cohesie van de regio’s en de
levenskwaliteit van de burgers, hun gezondheid en veiligheid.

Van uitzonderlijk belang is de beperking van de CO2-emissies in het vervoer over de weg door middel van
de geschikte innovaties. Een deel van het personen- en goederenvervoer moet worden overgeheveld van het
wegvervoer naar het vervoer per spoor of over het water om de buitensporige belasting van het verkeer op
de bestaande wegen te verminderen. We zouden in de steden moderne vormen van openbaar vervoer moeten
ontwikkelen. Het is belangrijk dat de afzonderlijke vervoermiddelen niet op een kunstmatige manier met
elkaar gaan concurreren, maar dat ze elkaar wederzijds steunen en aanvullen door een evenwichtig
vervoerssysteem te creëren. Het vervoersbeleid zou doeltreffender en efficiënter moeten zijn.

Janusz Władysław Zemke (S&D). - (PL) Vandaag hebben we hier de kans gehad om een bijzonder interessant
debat te voeren over de toekomst van het vervoer. Dit debat vindt plaats op hetzelfde moment als de discussie
over de begroting voor de periode 2014-2020, die eveneens in het Parlement wordt gehouden. Mijn vraag
luidt als volgt: horen we in de begroting voor de komende zes jaar niet meer middelen te voorzien voor
vervoer en zouden er de komende jaren vooral geen speciale inspanningen moeten worden geleverd op het
vlak van het vervoer per spoor? Allen zijn we hier immers van mening, dat dit een vervoermiddel is dat de
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wegen zal ontlasten. Het is milieuvriendelijk, maar het volstaat niet om er alleen maar over te praten, we
moeten de komende zestig jaar voor deze doelstellingen aanzienlijk meer middelen vrijmaken.

Inés Ayala Sender (S&D). – (ES) Mijnheer de Voorzitter, ik schaar mij achter de lofuitingen aan de heer
Grosch, met name wat betreft zijn gevoeligheid voor de grensovergangen van de trans-Europese netwerken.
Verder zou ik mijn collega, mevrouw Magdalena Álvarez, willen bedanken voor het feit dat zij zo’n adequaat
en evenwichtig verslag heeft opgesteld.

Staat u mij toe slechts twee bescheiden kanttekeningen te plaatsen die niet in het verslag staan maar die
morgen in het witboek van de Commissie zouden kunnen staan. In de eerste plaats ben ik teleurgesteld dat
is vastgehouden aan de vermindering van het aantal dodelijke slachtoffers met 40 procent. Ik weet wel dat
de kwestie van de zwaargewonden daar nog bij komt maar ik denk dat we zullen moeten uitlegen, en natuurlijk
heel erg duidelijk, waarom we minder ambitieus zijn en we niet gaan voor 50 procent of zelfs meer, daar we
de doelstelling hebben om het aantal dodelijke slachtoffers op de weg met 100 procent terug te dringen.

Wat betreft de financiering van de netwerken, zou ik hieraan alleen nog willen toevoegen dat we, naast de
voorstellen in het verslag van de heer Grosch, die naar mijn idee buitengewoon belangwekkend zijn, ook zo
ambitieus mogelijk zouden moeten zijn op dit moment, nu het debat over de komende financiële
vooruitzichten op gang komt. Waarom zouden we niet overwegen, en hierbij richt ik me speciaal tot u,
mijnheer Kallas, een doelstelling van 10 procent van de komende meerjarige begroting 2014-2020 te
waarborgen voor trans-Europese netwerken? Waarom zouden we niet dromen? Waarom meteen dingen
van tafel vegen?

We moeten hoger inzetten, want misschien bereiken we wat we met de vorige financiële vooruitzichten niet
bereikt hebben.

Hella Ranner (PPE). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, met dit initiatiefverslag zal het EP duidelijke doelen voor
de ontwikkeling van vervoer en verkeer stellen, en dat is belangrijk omdat we met goed vervoer en verkeer
in Europa een goed functionerende economie en een goede concurrentiepositie kunnen bereiken en in stand
kunnen houden.

Commissaris Kallas en wij allemaal weten dat het natuurlijk juist bij zulke ambitieuze plannen waar zoveel
geld mee is gemoeid, gaat om de vraag hoe de financiering wordt geregeld en wij kijken uit naar nieuwe
financieringsmodellen, die we zeker nodig zullen hebben. Juist in dit verband zou een vervoersfonds een
zeer belangrijke rol kunnen spelen, niet om ergens wat geldmiddelen vandaan te halen, maar om de enorme
financieringsstromen beter te coördineren.

Siim Kallas, vicevoorzitter van de Commissie. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, dit was een interessante discussie.
Het is duidelijk dat we voor een zeer uitdagende taak staan om de juiste prioriteiten te stellen voor de
transportsector in de komende tien jaar en er tegelijkertijd voor te zorgen dat er voldoende rekening wordt
gehouden met verschillende aspecten van soms zeer controversiële aard.

U hebt al deze controversiële kwesties tijdens het debat van vandaag al gesignaleerd en ze zijn zeer bekend
als het gaat om spoorwegen. Tijdens de laatste vergaderperiode heeft u een interessant en controversieel
debat gevoerd over concurrerende corridors voor goederenvervoer over het spoor, wat een zeer belangrijke
ontwikkeling kan zijn.

Laten we samenwerken om de noodzakelijke hervormingen van de spoorwegen door te voeren. Het
concurrentievermogen van de spoorwegen in relatie tot het wegvervoer en ook in relatie tot het wereldwijde
concurrentievermogen van Europa is sterk afhankelijk van de interne architectuur van onze spoorwegen:
privileges afschaffen, politieke bemoeienis wegnemen en al dat soort dingen. Daar ben ik na mijn korte
periode in deze functie sterk van overtuigd.

Is vervoerscohesie ook cohesie of niet? Elektrische voertuigen: welke bijdrage leveren elektrische voertuigen
aan verkeersopstoppingen, het meest gehate aspect van vervoer? Financiën zijn altijd controversieel, vooral
nu. Dan zijn er nog de regionale belangen, die hier al zijn genoemd; de belangen van het Middellandse
Zeegebied.

Laten we daarom samenwerken om te proberen het juiste evenwicht te vinden. Ik ben van mening dat we
het allemaal eens kunnen worden over de algemene doelstellingen. Om de toekomstige uitdagingen van het
vervoersstelsel te kunnen aanpakken, moeten we voorzien in de mobiliteitsbehoeften van de burgers en
ondernemingen op een manier die minder en schonere energie verbruikt en de infrastructuur en de
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mogelijkheden van elke soort vervoer efficiënter benut. In dit kader heb ik er vertrouwen in dat samenwerking
tussen alle Europese instellingen zal leiden tot een hoogwaardig vervoerssysteem in de toekomst.

Mathieu Grosch, rapporteur. – (DE) Mijnheer de Voorzitter, commissaris, waarde collega’s, hartelijk dank
voor uw bijdragen. We hebben met dit verslag doelen bepaald en voor het verwezenlijken van die doelen
hebben we veel nodig, onder andere financieringsmiddelen.

Daarom wil ik hier duidelijk stellen dat het niet onze bedoeling is om het geld van Petrus af te pakken om
het dan aan Paulus te geven. Het zou echter jammer zijn indien Petrus zeer rijk was en Paulus het echt nodig
zou hebben, om te investeren waar het moet. En wat past er beter bij elkaar dan mobiliteit en territoriale
cohesie? Dat kun je toch niet, zoals veel mensen doen – door middel van een amendement dat nota bene uit
mijn fractie komt – als concurrerende gebieden beschouwen? Nee, die twee moeten we als samenwerkende
gebieden zien. Dat is toch ook het grondbeginsel van wat wij onder cohesie verstaan?

Daarom doe ik een duidelijk beroep op u om geen steun aan dit amendement te verlenen, want het fonds
zal een sleutelrol vervullen in ons verslag, voor de toekomst en ook in het vervoersbeleid. We hebben niet
alleen geld nodig om de infrastructuur te verbeteren. We hebben ook geld nodig voor onderzoek dat zal
leiden tot meer veiligheid en een betere technologie.

We weten dat we bijvoorbeeld nu op het spoor met zeven of acht verschillende technologieën te maken
hebben, terwijl we op de weg in Europa van het noorden naar het zuiden en van het westen naar het oosten
zonder technische problemen van de weg gebruik kunnen maken. Het is dan toch volstrekt normaal dat we
dit geld op een goede manier in onderzoek, interoperabiliteit en ook technologie steken, juist om te zorgen
dat de regio’s meer naar elkaar toe groeien.

Ik wil nog kort iets zeggen over de agentschappen. Het is voor ons niet van belang om een nieuwe structuur
te creëren, maar om Europa een belangrijke rol te geven. We stellen namelijk vast dat Europa op het gebied
van het vervoersbeleid en ook op veel andere gebieden, de oplossing is en niet het probleem, zoals velen dat
willen doen voorkomen die daar met een beetje verlangen naar nationale autonomie naar kijken. Dat willen
we met de agentschappen en met het verslag bereiken. Ik dank u allen voor uw zeer positieve bijdragen.

De Voorzitter. – Het debat is gesloten.

De stemming vindt morgen (dinsdag 6 juli 2010) plaats.

Schriftelijke verklaringen (artikel 149)

Spyros Danellis (S&D), schriftelijk. – (EL) De opstelling van het volgend witboek over het vervoer zal van
cruciaal belang zijn en ons de gelegenheid bieden om opnieuw na te denken over de richtsnoeren voor het
vervoersbeleid en dus over de “harde infrastructuur” van de interne EU-markt. Het verslag-Grosch biedt reeds
in zijn huidige vorm een alomvattende visie op de toekomst van het vervoer. Deze visie gaat uit van de eis
dat de effectiviteit van het vervoerssysteem niet enkel en alleen bepaald mag worden door de omvang van
ons wegennet of door het volume van de met onze schepen en treinen vervoerde vracht, maar dat deze ook
bepaald moet worden door de gevolgen van onze activiteiten voor het milieu, de samenleving, de arbeid en
veiligheid van de burgers. Dit laatste is een fundamenteel beginsel waarover niet onderhandeld kan worden.
Daarom is het mijns inziens bijzonder belangrijk een nieuwe impuls te geven aan de verkeersveiligheid. Laten
wij niet vergeten dat 70 procent van het vervoer in de EU over de weg plaatsvindt. Ook geloof ik dat het
voorstel tot oprichting van een Europees agentschap voor wegvervoer een essentiële maatregel is in die
richting. Wij hebben nieuwe instrumenten nodig om ervoor te zorgen dat de toepassing van nieuwe
technologie wordt bevorderd en goede reguleringsmaatregelen en onderzoekinstrumenten in het wegvervoer
worden geïntroduceerd.

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), schriftelijk. – (PL) Geachte Voorzitter, het verslag van mijnheer
Grosch, waar we vandaag over debatteren, speelt een onbetwistbaar belangrijke rol bij het uitlijnen van de
toekomst van het Europese vervoer voor de komende tien jaar. Het uitzonderlijk hoge aantal discrepanties
en het probleem om een gemeenschappelijk compromis uit te werken vloeien voort uit de verscheidenheid
van het vervoer in de Europese landen en de ingewikkelde sociale en geopolitieke situatie in de Europese
Unie.

Ik zou uw aandacht willen vestigen op een aantal aspecten die in het document zijn vervat, we wijzen onder
andere op de behoefte aan evenwicht in het vervoer door de creatie van een Europese transportruimte.
Volgens mij vormt het ruime begrip “koolstofvrij maken” een ernstige bedreiging. Ik zou erop willen wijzen
dat we dit slechts kunnen bereiken door aanzienlijk te beginnen te investeren in nieuwe technologieën. We
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mogen de energiebronnen die voldoende milieuvriendelijk zijn ook niet over het hoofd zien, zoals bijvoorbeeld
de biobrandstoffen. Silezië, de agglomeratie waaruit ik afkomstig ben, heeft net als vele andere gebieden in
Europa meer dan alleen regionale steun nodig. Vandaar mijn nadruk op stedelijke ruimtes. Om het verslag
meer gewicht te geven heb ik voorgesteld om er documenten aan toe te voegen, zoals het actieplan inzake
goederenlogistiek, het tweede verslag betreffende het toezicht op de ontwikkeling van de spoorwegmarkt,
waarmee we het strategisch belang van de spoorwegen onderstrepen voor de garantie van een correct
functioneren van de hele sector.

Debora Serracchiani (S&D), schriftelijk. – (IT) Het verslag over de toekomst van het vervoer heeft tot doel
een efficiënt en duurzaam vervoerssysteem in Europa te steunen en te ontwikkelen. Om dat te bewerkstelligen
is het noodzakelijk de interne vervoersmarkt te voltooien en alle belemmeringen uit de weg te ruimen ten
gevolge van het niet of laattijdig omzetten van EU-wetgeving in de lidstaten.

Er moet ook een vervoersfonds komen dat garant dient te staan voor de financiering van projecten van het
trans-Europese netwerk en de systemen ter ondersteuning van daarvan. De TEN-T-projecten vormen een
prioriteit voor het vervoersbeleid. Het probleem van de ontbrekende infrastructuur dient te worden opgelost
en de geografische en historische obstakels van grensoverschrijdende verbindingen moeten worden
weggenomen. Tot slot wil ik opmerken dat verkeersveiligheid een van de centrale punten is waarop het
vervoersbeleid in de toekomst gebaseerd zal moeten zijn.

19. Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften 2009 (debat)

De Voorzitter. – Aan de orde is het verslag (A7-0186/2010) van Carlos José Iturgaiz Angulo, namens de
Commissie verzoekschriften, over de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften tijdens het jaar
2009 [2009/2139(INI)].

Carlos José Iturgaiz Angulo, rapporteur. – (ES) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, het doet mij genoegen
u hier vandaag, net zoals we elk jaar doen, het jaarverslag van de werkzaamheden van de Commissie
verzoekschriften 2009 voor te leggen.

Zoals u weet, werden de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften dit jaar gekenmerkt door de
overgang van de zesde naar de zevende zittingsperiode, wat betekent dat de samenstelling van de commissie
aanzienlijke wijzigingen heeft ondergaan, daar twee derde van haar leden hier voor het eerst deel van uitmaken.

Het verslag beoogt een duidelijk beeld te geven van de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften
tijdens het jaar 2009, en uiteindelijk ook een speciale toelichting op wat het inhoudt als je een verzoekschrift
indient bij het Europees Parlement, alsook op het mogelijke resultaat van dat proces, met de succesverhalen
maar ook met de beperkingen ervan. Het verslag beschrijft ook de vorderingen die gemaakt zijn in de
uitvoering van de aanbevelingen die in het verleden zijn gedaan ter verbetering van het werk van de commissie,
en hij vestigt de aandacht op de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst, in het licht van de
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon.

Het Verdrag van Lissabon, dat op 1 december 2009 in werking is getreden, bevestigt niet alleen het recht op
het indienen van verzoekschriften bij het Europees Parlement als een van de hoekstenen van het Europese
burgerschap, maar heeft ook de vereiste grondslagen gelegd voor het vergroten van de deelname van de
burgers aan het besluitvormingsproces van de Europese Unie, waarbij de burgers de gelegenheid krijgen om
verbeteringen van of aanvullingen op de wetgeving van de Unie voor te stellen. Met het oog hierop is de
Commissie verzoekschriften ingenomen met het feit dat zij krachtens artikel 50 van het Reglement van het
Parlement kan samenwerken met de Commissie constitutionele zaken bij het opstellen van het verslag over
het Europees burgerinitiatief, dat tegen het eind van het jaar voltooid zou moeten zijn. Daarnaast zou de
Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement, in hetzelfde kader van het Verdrag van Lissabon,
nauwere werkrelaties moeten aangaan met soortgelijke commissies van de regionale en nationale parlementen
van de lidstaten om het wederzijds begrip van verzoekschriften aangaande Europese kwesties te bevorderen
en om ervoor te zorgen dat de burgers zo snel mogelijk antwoord krijgen op het meest adequate niveau.

Ik zou tevens uw aandacht willen vestigen op het juridisch bindende karakter dat het Handvest van de
grondrechten gekregen heeft als gevolg van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, en willen
onderstrepen hoe belangrijk dit Handvest is om de grondrechten duidelijker en zichtbaarder te maken bij
alle Europeanen. Ik vertrouw erop dat alle vereiste procedurele stappen genomen zullen worden om ervoor
te zorgen dat de institutionele aspecten van de toetreding van de Europese Unie tot het Europese Verdrag
voor de bescherming van de mensenrechten en fundamentele vrijheden snel vastgesteld worden. Dit doel is
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van essentieel belang als je kijkt naar het probleem waarvoor de Commissie verzoekschriften zich elke dag
weer gesteld ziet met betrekking tot de schending van de eigendomsrechten in sommige lidstaten, in de
wetenschap dat noch de Commissie verzoekschriften noch het Parlement in de positie zijn om enige wettige
actie te ondernemen.

Ik wil ook de uitstekende relaties benadrukken die het Europees Parlement met de Europese Ombudsman
heeft. Wij hebben bijzondere waardering voor de inspanningen die het Bureau van de Ombudsman geleverd
heeft om de algemene bekendheid van zijn werk te vergroten en om de gevallen van slecht bestuur door
Europese instellingen vast te stellen en op te lossen. Met het oog hierop ondersteunen wij het idee dat de
Europese ombudsman een bestuurlijke gedragscode zou moeten opstellen voor het bestuur van de Europese
Unie.

Wij stellen voor een internetsysteem te ontwikkelen dat duidelijk aangeeft welke mechanismen de burgers
tot hun beschikking hebben om klachten in te dienen en welke middelen het meest geëigend zijn voor hun
belangen; om dat te bereiken zou er een online “one-stop shop” moeten worden ingesteld.

Niet alles zou echter zo positief uitpakken. Ik zou deze gelegenheid willen aangrijpen om te protesteren
tegen de praktijk – die sinds 2007 in zwang is - van het directoraat-generaal Voorzitterschap en het
directoraat-generaal Communicatie, die inhoudt dat documenten die geen verzoekschriften zijn, geregistreerd
worden als verzoekschriften, krachtens artikel 201, lid 1 van het Reglement van het Parlement. Ik bedoel de
zogenoemde “niet-verzoekschriften”. Het in behandeling nemen daarvan leidt tot onnodig tijdverlies, nog
afgezien van de kosten van het personeel dat zich hiermee bezighoudt. Om u een idee te geven van het belang
van dit punt zal ik u één feit noemen: die zogenoemde “niet-verzoeken” vormen 25 procent van de
geregistreerde verzoekschriften. Deze slechte beheerspraktijk brengt de rechten van de burgers van de
Europese Unie in gevaar.

Tenslotte, maar daarom niet minder belangrijk, zou ik willen wijzen op de noodzaak om een gedragscode
aan te nemen voor de interne behandeling van verzoekschriften. Met het oog hierop wil ik het secretariaat
en de vertegenwoordigers van de fracties oproepen om een gereviseerde leidraad op te stellen ten behoeve
van de afgevaardigden met betrekking tot de normen en interne procedures van de Commissie
verzoekschriften.

Tot slot mijn laatste woorden waarmee ik – en hoe zou het anders kunnen, mijnheer de Voorzitter – het
secretariaat van de commissie zou willen bedanken voor de faciliteiten en de steun die hij ons gegeven heeft
bij de opstelling van dit verslag.

Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Commissie. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik de heer Iturgaiz
bedanken voor zijn uitstekende verslag en voor het zeer belangrijke werk dat hij natuurlijk heeft verricht bij
de voorbereiding ervan. Ik moet zeggen dat hij, wat de kwaliteit van zijn verslag betreft, nog verder is gegaan
dan zijn voorganger bij dit dossier, mevrouw McGuinness, die er ook in is geslaagd een zeer belangrijk en
zeer informatief verslag op te stellen.

Na bestudering van dit verslag heeft de Commissie veel erg belangrijke details en veel voorstellen gevonden
met betrekking tot het verbeteren van ons werk en betere samenwerking in de toekomst. Het is zeer duidelijk
dat we het groeiende belang van verzoekschriften moeten erkennen. We kunnen dat zien aan het feit dat het
aantal verzoekschriften en het aantal onderwerpen waarop ze betrekking hebben, toenemen. Ik wil ook van
deze gelegenheid gebruikmaken om de nieuwe voorzitter van de Commissie verzoekschriften, mevrouw
Mazzoni, in het zonnetje te zetten, omdat zij er in zeer korte tijd in is geslaagd het werk van de commissie
nieuwe energie en een nieuwe impuls te geven en om te gaan met de Commissie en daarnaast een zeer goede
samenwerking tot stand te brengen met andere commissies in het Parlement en ook met de Commissie.

Dan wil ik nu opnieuw benadrukken dat de Commissie uiteraard graag bereid is met de Commissie
verzoekschriften samen te werken in alle aspecten die betrekking hebben op verzoekschriften. We zijn bereid
deskundige hulp te leveren en iets heel belangrijks te bieden – het achtergrondonderzoek van de kwesties
en een goede informatie-uitwisseling over de meest relevante kwesties. Ik hoop dat u het mij niet kwalijk
neemt dat ik mij gezien de beperkte tijd uitsluitend concentreer op de drie punten die volgens de Commissie
zeer interessant en belangrijk zijn.

Het belangrijkste punt is naar onze mening de erkenning door de rapporteur van de zeer belangrijke rol die
in deze hele samenwerking is weggelegd voor samenwerking met de nationale autoriteiten en de nationale
parlementen. Ik heb zojuist heel goed geluisterd naar zijn ideeën over het tot stand brengen van een zeer
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nauwe samenwerking met de verzoekschriftencommissies in de lidstaten. Als het om Europese wetgeving
gaat, zijn het heel vaak de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de handhaving daarvan.

Mijn tweede punt is dat ik begrip heb voor uw verzoek om meer leesbaarheid en meer gebruiksvriendelijkheid
als het gaat om de verspreide informatie en de communicatie door de Commissie. Op dat punt proberen wij
ons werk te verbeteren en ik wil u wijzen op de kwaliteit van de nieuwe Europa-website, waar we proberen
indieners van de juiste informatie te voorzien.

Mijn derde punt is dat ik erg blij ben dat we er afgelopen week in zijn geslaagd de raamovereenkomst tussen
het Europees Parlement en de Commissie over de kwestie die in dit verslag ter sprake wordt gebracht, namelijk
de informatie over de huidige bevoegdheden van belanghebbenden als het gaat om niet-naleving, te sluiten.
Ik ben erg blij dat we daar een oplossing voor hebben gevonden.

Ik weet dat mijn tijd om is, dus ik zal het hierbij laten. Ik verheug me op ons debat. Hartelijk dank voor het
uitstekende verslag.

Pascale Gruny, namens de PPE-Fractie. – (FR) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, dames en
heren, om te beginnen wil ik onze collega, de heer Iturgaiz Angulo, feliciteren met het werk dat hij heeft
verricht.

Ik ben het eens met de inhoud van het verslag, en zal daar niet nader op ingaan. Ik zou echter wel de aandacht
willen vestigen op twee belangrijke problemen die door de heer Iturgaiz Angulo aan de orde zijn gesteld.
Ten eerste is het belangrijk de burgers te informeren over het onderscheid tussen het burgerinitiatief, het
proces van indiening van een verzoekschrift bij het Europees Parlement en de rol van de Europese
Ombudsman. Er bestaat nog te veel verwarring over de rol van deze instrumenten afzonderlijk. Ten tweede:
als ik een ontmoeting heb met burgers in mijn kiesdistrict, realiseer ik mij dat zij nog nooit gehoord hebben
van het recht om een verzoekschrift in te dienen bij het Europees Parlement. Hoe kunnen wij ervoor zorgen
dat de burgers een duidelijker beeld krijgen en dat zij de bestaande middelen in hun voordeel kunnen
aanwenden? Om dit te bereiken is het van essentieel belang dat het Europees Parlement de beschikking krijgt
over betere communicatiehulpmiddelen.

Realiseert u zich wel dat er momenteel geen internetsite bestaat waarop duidelijk wordt uitgelegd hoe een
verzoekschrift moet worden ingediend? Evenzo is er geen informatie beschikbaar waarmee rekwestranten
rechtstreeks het voortgangsstadium kunnen volgen van het verzoekschrift dat zij bij het Parlement hebben
ingediend. Dit gebrek aan transparantie valt niet te rechtvaardigen.

Er moet meer zichtbaarheid komen, zodat de burgers weten dat wij aan hun kant staan. Onze parlementaire
commissie is in het leven geroepen en zet zich in voor hen, en wij bieden hun een luisterend oor. Het Europees
Parlement moet er alles aan doen om dit communicatieprobleem te verhelpen en om de aandacht te vestigen
op het werk dat is verricht. Dit werk heeft weliswaar geen wetgevend karakter, maar is daarom niet minder
belangrijk. De burger moet centraal staan bij onze bezigheden; dat is de doelstelling waaraan onze commissie
dag in dag uit probeert te voldoen.

Chrysoula Paliadeli, namens de S&D-Fractie. – (EL) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, ook
ik wil op mijn beurt en in mijn hoedanigheid van ondervoorzitter van de Commissie verzoekschriften, onze
uitmuntende collega, de heer Iturgaiz, van harte bedanken voor het zeer belangrijke verslag dat hij heeft
opgesteld. Ik bedank hem vooral omdat hij aan de hand van statistische gegevens heeft gewezen op de cruciale
rol die de Commissie verzoekschriften speelt als de Europese burgers contact willen opnemen met het
Europees Parlement en de Europese ombudsman en als het vertrouwen van de Europese burgers in de
Europese Unie en haar vertegenwoordigers moet worden opgebouwd.

Vanuit dat oogpunt bezien heeft de Europese Commissie de plicht – en ik ben blij dat de heer Šefčovič daar
reeds over sprak (hij was mij te vlug af!) – om met de leden van de Commissie verzoekschriften samen te
werken als het erom gaat de bureaucratische mentaliteit te overwinnen, als Commissie effectiever te reageren
op de verzoeken die de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften kunnen vergemakkelijken, en
onze commissie officieel en geregeld te informeren over de gang van zaken bij inbreukprocedures en over
de vorderingen bij de totstandbrenging van een nieuw internetportaal met informatie voor de burgers over
de diverse klachtenmechanismen die zij tot hun beschikking hebben op EU- en op nationaal niveau.

Ik hoop dat de Commissie het verslag van de heer Iturgaiz met de noodzakelijke aandacht zal bekijken, de
daarin vervatte conclusies zal benutten en aldus een bijdrage zal leveren aan de totstandbrenging van een
Europese identiteit en samenhang.
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Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie. – (EN) Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik de rapporteur
bedanken voor zijn zeer uitgebreide verslag.

Ik ben al zes jaar plaatsvervangend lid van de Commissie verzoekschriften en in die tijd heb ik zeer nauw
samengewerkt met sommige indieners en zeer goed geluisterd naar andere.

Het eerste wat mij altijd zorgen baart, is dat de burgers in het algemeen een heel andere kijk op de
EU-instellingen hebben dan wij als leden van het EP of u als commissaris. Ik denk dat we ons moeten inleven
in de indieners. Ik denk dat we, als we een werkelijk effectief en burgervriendelijk proces willen hebben, een
soort panel moeten oprichten dat bestaat uit indieners, dat we moeten luisteren naar wat zij te zeggen hebben,
en dat we dit panel als katalysator moeten gebruiken voor positieve verandering.

Voor veel burgers is het indienen van een verzoekschrift bij het Europees Parlement de laatste ronde van een
heel lange reis en ze zijn dan vaak al erg gefrustreerd. Wij hebben de verantwoordelijkheid om dat pad zo
goed mogelijk te effenen, en het voorstel om de EU-webpagina over rechten om te bouwen tot een
gebruiksvriendelijke alomvattende site is naar mijn mening uitstekend. Maar we moeten de burgers ook
gedurende het hele proces ondersteunen met duidelijke, tijdige toelichtingen op wat er in de hele procedure
gebeurt.

De kwestie van niet-ontvankelijk verklaarde verzoekschriften komt elk jaar weer ter sprake en ik denk dat
we daar realistisch over moeten zijn. We zullen er nooit volledig in slagen om aan de burgers uit te leggen
wat wel en niet binnen de bevoegdheden van de Unie valt, dus naar mijn mening is het belangrijker dat, als
een verzoekschrift niet-ontvankelijk is, dit duidelijk en eenvoudig wordt uitgelegd aan de indiener en, en dat
is heel belangrijk, dat in het antwoord ook advies wordt gegeven over waar de indiener mogelijk wel terecht
kan.

Tot slot nog twee punten. Ik steun paragraaf 17, waarin de Commissie wordt opgeroepen misleidende
gidsbedrijven aan te pakken. Jaar in, jaar uit worden kleine ondernemingen in veel, zo niet alle lidstaten
lastiggevallen en juridisch bedreigd door deze misleidende gidsbedrijven.

Tot slot wordt in overweging E gesproken over de rechtstreekse invloed van EU-wetgeving op het leven van
de burgers en hoe de burgers het beste in staat zijn de effectiviteit en tekortkomingen ervan te beoordelen.
Wij als wetgevers, en de commissarissen als initiatiefnemers van de wetgeving, moeten hiernaar luisteren en
dit gebruiken als onderdeel van een versterkende lus die onze effectiviteit verbetert, in plaats van een
doodlopende weg.

Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie. – (DA) Mijnheer de Voorzitter, ook ik wil graag de heer
Iturgaiz bedanken voor een belangrijk verslag, dat vele uitstekende paragrafen bevat. Aangezien mijn spreektijd
beperkt is, zal ik mij concentreren op onze amendementen.

We moeten concreet zijn in wat we zeggen, zodat burgers kunnen begrijpen wat ons werk inhoudt. Het gaat
er niet om iemand de schuld te geven; integendeel, ons werk heeft resultaat gehad. De lokale en nationale
overheden hebben naar ons geluisterd. Het getuigt van een verkeerde vorm van beleefdheid om alleen in
zeer abstracte termen over deze kwesties te praten en dit werkt de goede intenties van velen van mijn collega’s
tegen om ons werk meer burgervriendelijk te maken.

Met amendement 1 willen we duidelijk maken dat ook de nationale rechtbanken uiteraard ondergeschikt
zijn aan het Hof van Justitie van de EU. Op grond van het verslag zou de indruk kunnen ontstaan dat de
nationale rechtbanken het laatste woord hebben. Echter, burgers kunnen zich natuurlijk ook tot ons wenden
met zaken, ook buiten de nationale rechtbanken om. Anders zou het, vooral om financiële redenen, voor
de meeste mensen bijna onmogelijk worden om hun klachten onder de aandacht te brengen.

Amendement 4 is voor mij nog het belangrijkste. Wij zijn niet bereid om de Commissie de mogelijkheid te
geven om zich te onttrekken aan haar verantwoordelijkheid voor de naleving van de communautaire
wetgeving door de lidstaten. Het is prima om met nieuwe methoden te komen, maar uit de opmerkingen
van de commissaris kon ik niet opmaken of dit geen poging was van de Commissie om onder haar
verplichtingen uit te komen en dat is iets wat we de Commissie niet mogen toestaan.

Tot slot wil ik nog iets zeggen over ons amendement 5 over de interne regels en werkmethoden in de
Commissie verzoekschriften, die nauwelijks relevant zijn voor de plenaire vergadering. Heel in het kort: de
bestaande regels en methoden werken uitstekend, en vergeet niet: “if it ain't broke, don't fix it!” We hebben
al te veel kostbare tijd verspild aan dit debat.
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Zbigniew Ziobro, namens de ECR-Fractie. – (PL) Mijnheer de Voorzitter, eerst zou ik de rapporteur willen
bedanken voor zijn werk.

Ik zou erop willen wijzen dat de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon een fundamentele invloed
zal hebben op de werking van de commissie, hoewel de aanpassing van het werk van de commissie aan de
nieuwe voorwaarden van het Verdrag verdere inspanningen zal vragen. In deze nieuwe situatie, waarin we
ons nu bevinden, dient het Parlement een wezenlijke rol te spelen en dit vooral tijdens de uitwerking van het
nieuwe burgerinitiatief, zodat dit instrument zijn doelstelling in het kader van het besluitvormingsproces in
de Europese Unie kan verwezenlijken. De Commissie verzoekschriften speelt een grote rol bij de uitvoering
van de controlebevoegdheden van het Parlement. Ik wil hier het voorbeeld aanhalen van de klachten tegen
de handelwijze van de Duitse jeugdwelzijnsautoriteiten, die de uitoefening van de ouderlijke rechten van
een ouder, die wel een EU- maar geen Duits onderdaan was, bemoeilijkten. Dit probleem werd onderzocht
door de commissie, die wees op onregelmatigheden hieromtrent.

De Commissie verzoekschriften speelt eveneens een belangrijke rol bij het controleren van het werk van de
Europese Commissie. Een voorbeeld daarvan is het verslag over de voorbereidingen betreffende de Nord
Stream-investering en het vermoeden dat was gerezen dat niet aan alle milieuvereisten was voldaan.

De derde belangrijke factor die dient te worden aangehaald tijdens de discussie over de werking van de
Commissie verzoekschriften is de toekenning van een legaal bindend karakter aan het Handvest van de
grondrechten. Hieraan zal de commissie ook intensief voortwerken.

Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie. – (ES) Mijnheer de Voorzitter, namens mijn fractie zou ik mij
eveneens willen scharen achter de woorden van lof en dank aan de heer Iturgaiz. Voor ons ligt denk ik een
uitvoerig verslag over de intensieve werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2009.

Die intensieve werkzaamheden hielden verband met verzoekschriften, die een steeds doelmatiger instrument
aan het worden zijn voor de burgers, wat ertoe geleid heeft dat het totale aantal verzoekschriften ten opzichte
van 2008 inderdaad gestegen is. Ik denk dat hieruit blijkt dat de burgers dit Parlement echt als een bijzonder
nuttig instrument zien als het gaat om het indienen van allerlei soorten verzoekschriften: over
milieuproblemen, grondrechten, rechtspraak, de interne markt, enzovoorts.

Er komen steeds meer verzoekschriften: bovenaan staan Duitsland, Spanje, Italië en Roemenië ; ik hoop dat
deze lijst niet overeenkomt met de uitslag van de wedstrijd van overmorgen en dat Duitsland niet boven
Spanje zal staan. Feit is echter dat we hier te maken hebben met een instrument dat werkelijk nuttig is voor
de Europeanen.

Ik denk dat het verslag niet alleen de verdienste heeft dat het kwesties beschrijft die moeten worden opgelost
met het oog op de doeltreffendheid van de verzoekschriftenprocedure, maar ook dat het die onder de aandacht
brengt van de Commissie.

Allereerst is het vereenvoudigen van verzoekschriften ons aller taak, ook die van dit Parlement. Met betrekking
tot alles wat verband houdt met de bevoegdheden van de Europese Unie, zoals het beheer van het ecosysteem,
het milieu, enzovoorts zouden we de antwoorden van de Europese Commissie in het kader van deze procedure
echter een stuk moeten versnellen, met inbegrip van de waarschuwingsbrieven aan de lidstaten. Ze moeten
sneller gaan want, zoals de Commissie weet, is het, wanneer de brief aankomt of zelfs wanneer als het Hof
van Justitie van de Europese Unie ingrijpt, vaak al te laat: de schade is onherstelbaar; de schade aan het milieu
is onherstelbaar.

Daarom lijkt het mij van groot belang dat we op dit concrete punt werkelijk in staat zijn om een veel snellere
respons te vinden. Die respons moet veel sneller zijn vanaf het moment dat het verzoekschrift binnenkomt
en vanaf het moment dat de Commissie zich uitspreekt en verklaart dat er schade is aangericht of dat de
Europese richtlijnen betreffende de bescherming van het milieu overtreden worden, om ervoor te zorgen
dat deze procedure veel sneller voor de rechtbank komt en te voorkomen dat de schade onherstelbaar wordt.

Dat is de ervaring die we in 2009 hebben gehad: het een jaar geweest dat veel stof heeft doen opwaaien in
mijn land, Spanje. Spanje is een van de landen geweest die het meest te lijden heeft gehad onder de gevolgen
van ongecontroleerde stedenbouw, reden waarom het verslag van mevrouw Auken destijds zo belangrijk
was. Ik zou u bij voorbeeld willen herinneren aan de haven van Granadilla.

Ons recente bezoek aan Huelva naar aanleiding van alle gevolgen van de vervuiling van de riviermond toont
aan dat het inderdaad een bijzonder nuttig instrument is. Ik denk dat de Europeanen het ons in dank zullen
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afnemen als we in staat zijn om de acties van de Commissie te versnellen en te vereenvoudigen, en ervoor
te zorgen dat ze veel meer effect hebben wanneer de milieuverordeningen overtreden worden.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, waarde collega’s, het petitierecht is als belangrijk
element van het burgerschap van de Unie in het Verdrag van Lissabon verankerd. Onderdanen van Duitsland
en Spanje dienen verreweg de meeste verzoekschriften in. Mijn vaderland, Oostenrijk, staat op grote afstand
van de koplopers. Ik ben ervan overtuigd dat een breed publiek bewustzijn positieve gevolgen kan hebben
voor een toenemende integratie van de Europese Unie.

De besluiten van de Europese Unie zijn direct van invloed op het dagelijks leven van de burgers. Door middel
van een verzoekschrift kunnen burgers rechtstreeks contact hebben met Europese instellingen – instellingen
die vaak als zeer abstract en bureaucratisch worden gezien.

De instellingen hebben echter ook baat bij een verzoekschrift. Vaak wordt door een verzoekschrift duidelijk
op wat voor manier Gemeenschapsrecht wordt uitgevoerd. Een voorbeeld daarvan is de wederzijdse erkenning
van opleidingen, beroepskwalificaties en beroepservaringen. De EU ondersteunt verschillende
mobiliteitsprogramma’s. Om te zorgen dat deze ook succesvol functioneren, moet wederzijdse erkenning
gewaarborgd zijn.

De burgers van de Unie worden in het Europees Parlement vertegenwoordigd. Alleen al op grond hiervan
is het van belang dat ze zich door middel van verzoekschriften rechtstreeks tot ons kunnen wenden. Als lid
van de Commissie verzoekschriften zet ik me in ieder geval actief in voor een grotere bekendheid en effectiviteit
van de commissie. Indien mensen beter op de hoogte zouden zijn van de bevoegdheid van de EU, dan zou
ook het probleem van de grote hoeveelheid verzoekschriften die niet-ontvankelijk worden verklaard, kunnen
worden opgelost.

En – last but not least – wil ook ik de rapporteur voor het verslag bedanken

Erminia Mazzoni (PPE). - (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik groet commissaris Šefčovič en
stel vast dat de Raad bij dit debat niet is vertegenwoordigd.

U weet, mijnheer de Voorzitter, dat in de loop der jaren de Europese Unie het concept van Europees
burgerschap heeft versterkt om het te gebruiken als fundament voor haar eigen politieke legitimering en
vooral om haar eigen ambitie op het vlak van democratische vertegenwoordiging te cultiveren. Net als andere
internationale organisaties kan de Europese Unie in haar activiteiten niet verder gaan dan wat rechtens
overeengekomen is, noch kan zij op ruime wijze haar eigen bevoegdheden interpreteren.

Toch heeft de Europese Unie speciale kenmerken dankzij de Europese droom van haar grondleggers, die de
Unie een volks karakter hebben gegeven. Met name het meest recente verdrag, het Verdrag van Lissabon dat
onlangs in werking is getreden, plaatst de Europese instellingen in een politieke omlijsting, uit naam van het
doel grotere burgerparticipatie. Dat zijn de bouwstenen van het Europa der volkeren waar wij aan werken.

De Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement is het enige rechtstreekse instrument voor
actieve participatie van de burgers in het leven van de Europese instellingen. U hoeft maar te bedenken dat
deze commissie de agenda van haar werkzaamheden bepaalt aan de hand van verzoeken van de burgers en
niet op grond van instructies van de uitvoerende Commissie. Het Parlement en de Commissie zouden meer
rekening moeten houden met het werk en de resultaten van de Commissie verzoekschriften.

Uit de gegevens in het verslag over het jaar 2009, waarvoor ik de heer Iturgaiz Angulo lof toezwaai, komt
een zeer prijzenswaardige groeiende betrokkenheid van de Europese Commissie naar voren, ondanks de
tegenzin die de Commissie in het verleden ongetwijfeld heeft getoond om samen te werken met de Commissie
verzoekschriften.

Het afgelopen jaar hebben we de interne procedures verbeterd, een begin gemaakt met de herziening van de
behandelingsmethode van de ontvankelijk verklaarde verzoekschriften en, zoals alle collega’s hebben gezegd,
een voorstel gelanceerd voor de modernisering van het webportaal om het bruikbaarder te maken voor de
burgers. Het is een vruchtbaar jaar geweest …

(Spreekster wordt door de Voorzitter onderbroken)

Ik zou willen afsluiten met het uitspreken van de hoop dat er volgend jaar sprake zal zijn van vruchtbaardere
samenwerking met de uitvoerende Commissie. Daarom vertrouw ik wat commissaris Šefčovič heeft gezegd
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en hopelijk kunnen zijn drie punten dan ook worden uitgevoerd. Ik hoop vooral dat de Commissie een
specifieke rol kan spelen bij de procedure die besproken wordt met betrekking tot het burgerinitiatief.

Kinga Göncz (S&D). – (HU) Ook ik wil mijn felicitaties uiten voor het verslag. Ik vind dat het een accuraat
beeld geeft van het jaar 2009, dat geen gemakkelijk jaar was. Ongeveer tweederde van de leden van de
Commissie verzoekschriften is vervangen, terwijl het aantal verzoekschriften is gestegen, zij het slechts licht.
Overigens was 2009 ook een spannend jaar omdat de Europese Unie heeft geprobeerd het democratische
tekort terug te dringen met de ratificatie en het van kracht worden van het Verdrag van Lissabon.

De Commissie verzoekschriften neemt inderdaad geen deel aan het wetgevende proces, en daarom beschouwen
velen deze commissie als minder belangrijk dan andere commissies. Maar juist wat betreft het terugdringen
van het democratische tekort speelt deze commissie een cruciale rol, door contact te leggen tussen burgers
en Europese instellingen. Het is belangrijke feedback voor ons dat het aantal ingediende verzoekschriften
licht is gestegen, maar dat het aantal verzoekschriften dat niet kon worden geaccepteerd, niet echt is gedaald.
Er moet nog veel worden verbeterd aan de informatievoorziening, zodat de burgers precies weten wanneer
ze zich met een verzoekschrift tot de commissie kunnen wenden.

Ik ben van mening dat ook de onderwerpen waarover verzoekschriften worden ingediend belangrijke feedback
bevatten voor ons allemaal. Dit zijn gevallen waarin de overzetting van de EU-wetgeving niet naar behoren
is verlopen of waarvan de uitvoering niet goed genoeg is, of waarin mensen een grotere competentie van de
Europese Unie willen zien, bijvoorbeeld op het gebied van milieubescherming en mensenrechten. Er worden
steeds meer verzoekschriften ingediend in verband met vrij verkeer en kwesties op het gebied van justitie en
de interne markt, die mijns inziens allemaal erg belangrijk zijn.

Ook ik wil graag benadrukken dat de commissie grote behoefte heeft aan een nauwe samenwerking met de
Europese Commissie, in het bijzonder met commissaris Šefčovič, zonder wiens hulp ons werk veel minder
effectief zou zijn. Het is van belang dat er in bepaalde kwesties snel beslissingen worden genomen, en waar
onherstelbare schade kan optreden als we niet snel genoeg handelen. Ook voor andere kwesties is de tijdsfactor
erg belangrijk, en om die reden ook de samenwerking met de Commissie. Ik wil graag nog één punt noemen:
we kunnen niet in alle talen de verzoekschriften met dezelfde snelheid behandelen. De kleine talen zijn niet
echt vertegenwoordigd bij de administratieve staf van de commissie. Ook deze situatie moet worden verbeterd
en versneld.

Peter Jahr (PPE). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, het petitierecht is een van de belangrijkste rechten van de
burgers van de Europese Unie. Door middel hiervan kunnen zij op mogelijke schendingen van hun rechten
of misstanden in de Europese Unie wijzen. Daardoor zijn de ingediende verzoekschriften een goede graadmeter
voor het functioneren van het Europese rechtssysteem. Ik ben daarom verheugd dat er, met ongeveer 1 900
verzoekschriften, nog meer verzoekschriften zijn ingediend dan in 2008.

De burgers hebben echter ook recht op een gepast, adequaat en snel antwoord. Dat wil zeggen dat we
gezamenlijk ons werk en onze interne procedures moeten verbeteren. Dat betekent ten eerste dat de
zogenaamde “niet-verzoekschriften” sneller uitgezocht moeten worden. Die behoren niet in de officiële en
uitgebreide procedure terecht te komen. Ten tweede moeten verzoekschriften waarvoor wij niet
verantwoordelijk zijn, sneller afgewezen of doorverwezen worden. Ten derde moeten de leden van de
Commissie verzoekschriften sneller een dialoog aangaan met de indieners van het verzoek.

De Commissie verzoekschriften krijgt hiermee een goede kans om te zorgen dat de Europese Unie wat meer
leeft bij de burgers. Ik denk dat we de komende tijd gezamenlijk, dat wil zeggen de Commissie verzoekschriften,
de Commissie en de verantwoordelijke administratieve instantie, uitgebreid en op gepaste wijze van deze
kans gebruik zullen maken.

Ik dank de rapporteur nogmaals hartelijk voor zijn goede verslag!

Simon Busuttil (PPE). – (MT) Ook ik wil allereerst mijn collega, de heer Iturgaiz, bedanken voor zijn verslag.
Zijn verslag is belangrijk omdat het door een belangrijke commissie is opgesteld, en de Commissie
verzoekschriften is belangrijk omdat zij de brug vormt tussen ons en de Europese burgers. Het goede aan de
commissie is dat zij burgers niet alleen de mogelijkheid biedt hun stem te laten horen, maar ook naar hen
luistert – dat is wellicht nog belangrijker. Er zijn maar weinig plekken waar burgers het gevoel hebben dat
er echt naar hen wordt geluisterd, en deze commissie is daar in elk geval één van.

Ik verwijs naar een verslag dat ik eind 2006 namens de Commissie verzoekschriften heb opgesteld over
misleidende commerciële gidsen: commerciële gidsen die burgers en ook kleine bedrijven ertoe overhalen
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een advertentie te plaatsen zonder erbij te vermelden dat het om een betaalde advertentie gaat. Entiteiten
zoals organisaties, scholen en bibliotheken, die niet eens tot de bedrijven behoren, vallen ten prooi aan deze
commerciële gidsen. In dit verslag heb ik de Commissie verzocht met een wetsvoorstel te komen om deze
kwestie eens en voor altijd op te lossen. Helaas is dit niet gebeurd, en ik zal erop blijven aandringen dat de
Commissie alsnog actie onderneemt. Ik vraag de commissaris daarom hier nota van te nemen, omdat het
mijns inziens een uitermate belangrijke kwestie is.

Lena Kolarska-Bobińska (PPE). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, het verslag toont heel duidelijk aan hoe
belangrijk de Commissie verzoekschriften en het hele systeem van verzoekschriften is voor de Europese
democratie. We reageren er op de dagelijkse problemen van mensen, maar wat ook heel belangrijk is, is dat
burgers ons inlichten over de schending van het Europees recht door instellingen in de lidstaten of door de
lidstaten zelf. In de Commissie verzoekschriften bespreken we die zaken en nemen we een besluit, maar
daarna weten we helemaal niet of de lidstaten onze vaststellingen in aanmerking hebben genomen.

Het ontbreekt ons dus aan echte controlemechanismen, die ons vertellen of ons werk resultaat heeft
opgeleverd, of er naar onze conclusies is geluisterd en of ze in aanmerking zijn genomen. Het is moeilijk om
een controlefunctie uit te oefenen, als er geen follow-up is, als we niet weten, wat er verder gebeurt. Bovendien
komt het ook voor dat bepaalde verzoekschriften beginnen terug te keren en dat de klachten herbeginnen.

Een voorbeeld daarvan is een verzoekschrift uit 2006, dat we nu in 2010 voor de tweede maal hebben
ontvangen en opnieuw gaan behandelen. De indiener verzette zich toen tegen de aanleg van de gasleiding
Rusland-Duitsland op de bodem van de Oostzee door te wijzen op de bedreiging die deze vormde voor het
milieu. In 2008 keurde het Europees Parlement een verslag goed, waarin het de bouw van de noordelijke
gasleiding op de bodem van de Oostzee een halt toeriep. Onze commissie eiste dat de Europese Commissie
zou nagaan of de beoordeling van de hele situatie op een degelijke manier was uitgevoerd en of de Europese
Commissie erop had toegezien. Nu blijkt dat er geen controle is uitgevoerd en de zaak komt weer terug bij
ons. Daarom moeten we hier over nadenken en een systeem opzetten, dat nagaat wat er verder gebeurt met
de door ons afgehandelde verzoekschriften.

Mairead McGuinness (PPE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil de rapporteur bedanken. Ik wil mijn tijd
gebruiken om de Vergadering te wijzen op een update van het werk van de Commissie verzoekschriften uit
2006 en 2007, toen we een enquêtecommissie inzake Equitable Life hebben opgericht. Ik was voorzitter
van die commissie. Dit Parlement heeft in 2007 voor een rapport gestemd waarin de Britse regering werd
opgeroepen haar verantwoordelijkheid te erkennen en polishouders van Equitable Life in het Verenigd
Koninkrijk, Ierland, Duitsland en elders te compenseren. Nu hebben veel van u vertegenwoordigingen van
uw kiezers ontvangen, die zich zorgen maken over de hoogte van deze compensatie. Er wordt gesuggereerd
dat de compensatie slechts zo’n 20 procent zal bedragen. Dat is niet wat de commissie waarvan ik voorzitter
was in gedachten had. Ik zou graag zien dat dit Parlement en in het bijzonder de Commissie hier zeer
zorgvuldig naar zou kijken. Ik ben van mening dat de nieuwe Britse regering moet waarmaken wat zij in
haar openingsverklaring heeft gezegd en alle polishouders op gepaste en eerlijke wijze moet compenseren.

Sonia Alfano (ALDE). - (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik meen dat het petitierecht een van
de belangrijkste instrumenten is waarover de Europese burgers beschikken om actief deel te kunnen nemen
aan de politieke activiteiten van de Europese Unie.

Ik voer mijn mandaat als lid van het Europees Parlement uit in de geest van dienstverlening en respect voor
de burgers en volgens mij dient dat ook prioriteit te hebben bij de besluiten van het Europees Parlement.
Daarom heb ik me meerdere keren op de hoogte willen stellen van de ingediende verzoekschriften …

(Spreekster wordt door de Voorzitter verzocht langzamer te spreken)

Ik heb me bij de bevoegde commissie meerdere keren op de hoogte willen stellen van de ingediende
verzoekschriften en de vorderingen ervan. Hoewel artikel 5, lid 3, van het Reglement van het Parlement
bepaalt dat de leden recht op inzage hebben in alle stukken die in het bezit zijn van het Parlement of van een
commissie, heb ik helaas moeten vaststellen dat het interne databestand e-Petition uitsluitend toegankelijk
is voor de leden van de bevoegde commissie. Ik heb contact opgenomen met de desbetreffende eenheid,
maar helaas heb ik geen antwoord ontvangen.

Ik denk dat er onmiddellijk iets gedaan moet worden aan deze vorm van discriminatie, waardoor het belang
van verzoekschriften van burgers wordt gebagatelliseerd en het werk van deze parlementaire commissie niet
tot zijn recht komt. We hebben weinig tijd, mijnheer de Voorzitter, en daarom proberen we alles in één
minuut te zeggen.
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Elena Băsescu (PPE). - (RO) Allereerst wil ik mijn collega, de heer Iturgaiz, gelukwensen met het verslag.

Het Verdrag van Lissabon heeft opnieuw een bevestiging gegeven van het grondrecht van de Europese burgers
om verzoekschriften te richten aan het Europees Parlement. Om behandeld te kunnen worden, moeten deze
verzoekschriften echter gaan over een van de terreinen waarop de Unie actief is.

Daarom heb ik door middel van een amendement gevraagd dat het toekomstige interactieve
verzoekschriftenportaal de verantwoordelijkheden van de Unie op verschillende terreinen zo gedetailleerd
mogelijk omschrijft. Slechts op deze manier kan de verwarring tussen de bevoegdheden van de EU en de
nationale bevoegdheden worden uitgesloten, en kan het aantal niet-ontvankelijk verklaarde verzoekschriften
dalen.

Ik ben van mening dat de Commissie in de toekomst permanent moet samenwerken met de Europese
ombudsman, zodat het niet meer nodig is om speciale verslagen op te stellen zoals in het geval van klacht
676 uit 2008.

Anneli Jäätteenmäki (ALDE). - (FI) Mijnheer de Voorzitter, ik wil de heer Iturgaiz Angulo complimenteren
met zijn zeer informatieve verslag. Ik ben geen lid van deze commissie, maar dit verslag geeft een goed beeld
van het werk van de commissie en het nut van de verzoekschriftenprocedure.

De verzoekschriftenprocedure is nuttig, ook al is zij onder de burgers nogal onbekend. Wat dat betreft is er
nog genoeg werk te doen. Er blijft ook genoeg werk over nadat het Verdrag van Lissabon van kracht is
geworden en het nieuwe burgerinitiatief is ingevoerd. Wanneer er over de spelregels van het burgerinitiatief
wordt gesproken, dan is het goed om te leren van het werk van de Commissie verzoekschriften, zodat het
wiel niet voor de tweede keer hoeft te worden uitgevonden. Anderzijds moeten wij de burgers zo uitvoerig
mogelijk informeren dat een verzoekschrift iets anders is dan een burgerinitiatief.

Andrzej Grzyb (PPE). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, zowel het verslag als het werk van deze commissie is
interessant. Ze heeft onlangs, en vooral tijdens de vorige ambtstermijn, door een aantal verslagen sterk aan
populariteit gewonnen, maar ook de conclusies van de rapporteur zijn interessant, waarbij ik die over de
noodzaak van een betere samenwerking met de nationale parlementen en over de toegankelijkheid van
informatie voor de burgers wil benadrukken. Ik ben het hier ook volledig eens met mevrouw Gruny dat we
de rol van de verzoekschriften en het werk van de Ombudsman of de rol die het burgeriniatief kan spelen,
meer bekendheid moeten geven.

Tegelijk vind ik het uiterst belangrijk dat er informatie wordt vrijgegeven over hoe ver men staat op het vlak
van het verzoekschrift en ook op het vlak van de uitvoering van de resolutie, die is aangenomen als resultaat
van de inspanningen van de Commissie verzoekschriften. Een voorbeeld daarvan is wat mevrouw
Kolarska-Bobińska eerder heeft aangehaald: de resolutie over Nordstream werd goedgekeurd, maar tegelijk
vragen burgers, in mijn land bijvoorbeeld, hoe het nu verder zit. Wat is het resultaat van deze resolutie? Dit
is een reëel antwoord op datgene, wat het Europees Parlement doet.

Czesław Adam Siekierski (PPE). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen zou ik willen wijzen op de
toenemende betekenis van de Commissie verzoekschriften als instelling, die de doorsneeburger van de
Europese Unie terecht met hulp tegemoet komt. Het recht om verzoekschriften in te dienen bij het Europees
Parlement is een van de belangrijke vormen van democratie op EU-niveau. Voor veel mensen die met allerlei
problemen zitten is dit een belangrijke manier om hun belangen te verdedigen.

Ik wil wijzen op de behoefte aan samenwerking en contacten tussen de Commissie verzoekschriften van het
Europees Parlement en haar tegenhangers in de nationale parlementen om zo een gemeenschappelijk en
aanvullend systeem te creëren voor de verdediging van de rechten van de burgers. De controlefuncties van
de Commissie verzoekschriften met betrekking tot het werk van de Europese Commissie zijn van uitzonderlijk
belang.

Ten slotte wil ik eraan toevoegen dat het noodzakelijk is dat de competenties van de verschillende instellingen
van de EU en de lidstaten dichter bij onze burgers worden gebracht.

Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Commissie. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, als ik probeer mij te
concentreren op de belangrijkste elementen in het debat, kan ik die denk ik groeperen in drie belangrijke
onderdelen: ten eerste betere communicatie en een betere informatieverspreiding, ten tweede samenwerking
tussen het Europees Parlement en de Commissie op het gebied van verzoekschriften en ten derde alle kwesties
die betrekking hebben op de inbreukprocedures.
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Wat betere communicatie betreft, ben ik het met de geachte Parlementsleden eens dat het heel duidelijk is
dat we moeten proberen de informatie beter te verspreiden en een manier te vinden om aan de burgers uit
te leggen wat het Europees burgerinitiatief is, waarin het verschilt van verzoekschriften, wat de relevante
rechten zijn en welke rechten gelden voor de Ombudsman. Er is niet genoeg informatie over de EU en ik
denk dat we op dat punt samen moeten werken als het gaat om de verbetering van de verspreiding van
informatie over onze burgers.

We hebben geprobeerd de communicatiemiddelen die de Commissie tot haar beschikking heeft te verbeteren
door middel van de verbeterde website. Zoals ik in mijn inleiding al heb gezegd, is de nieuwe Europa-website
precies ontworpen om dat probleem op te lossen. We hebben de Commissie interne markt en
consumentenbescherming al geïnformeerd over het werk dat is verricht aan de website en deze commissie
zal die informatie met veel plezier doorgeven aan de Commissie verzoekschriften. We verwelkomen
opmerkingen van de Commissie verzoekschriften – of van een van de andere commissies in het Europees
Parlement – over hoe zij denken dat we de website kunnen verbeteren en hoe we de informatie beter kunnen
richten op onze burgers.

Met de goedkeuring van het Europees burgerinitiatief krijgen onze burgers een nieuw hulpmiddel om de
agenda te bepalen voor elk van ons die werkt aan de Europese wetgeving. Ik wil in het bijzonder de Commissie
verzoekschriften hartelijke bedanken, want haar ervaring en advies was heel belangrijk bij het opstellen van
de ontwerpverordening over het ECI. Ik weet zeker dat we de komende dagen en maanden – als er over dit
onderwerp wordt gesproken en gedebatteerd in het Europees Parlement en zodra het ECI is ingevoerd – zeer
nauw zullen samenwerken om te bepalen hoe we nog beter kunnen omgaan met dit instrument en met de
burgers die er gebruik van maken.

De Commissie staat open voor een zeer nauwe samenwerking met het Parlement, want we beseffen hoe
belangrijk verzoekschriften voor onze burgers zijn en we begrijpen dat het beste antwoord correct, snel en
zonder vertraging is. Treedt er wel vertraging op, dan raken de burgers gefrustreerd. Maar soms is het niet
gemakkelijk om snel antwoord te geven, omdat er een zeer grondige analyse en een zeer grondig juridisch
onderzoek moeten worden uitgevoerd. Er moet veel achtergrondonderzoek worden verricht, dus soms duurt
het even, maar ik weet zeker dat we samen met het Parlement zullen zoeken naar manieren om het proces
op dat gebied te verbeteren en versnellen.

Het laatste punt heeft betrekking op overtredingen. Ik wil de geachte Parlementsleden ervan verzekeren dat
we deze kwestie uiterst serieus nemen, zoals u kunt zien aan de lijst met inbreukprocedures die in gang zijn
gezet. Het is een regelmatig proces binnen de Commissie. Het voornaamste doel van de Commissie is alle
lidstaten aan te moedigen om de Europese wetgeving en alle richtlijnen na te leven. We gebruiken alle
middelen die we tot onze beschikking hebben om dit te bewerkstelligen, inclusief gedachtewisselingen en
het stimuleren van de lidstaten om onjuiste omzetting van het Europees recht te corrigeren. Als dat niet
werkt, leggen we de zaak voor aan het Europees Hof van Justitie met het verzoek de onjuiste omzetting van
het Europees recht te corrigeren. In het verleden zijn er verzoeken geweest van het Europees Parlement om
meer informatie over inbreukprocedures. Ik ben erg blij dat we nu overeenstemming hebben bereikt over
de manier waarop dit in de toekomst moet gebeuren, als de raamovereenkomst tussen het Parlement en de
Commissie van kracht wordt. Ik weet zeker dat u, met de aanvullende informatie die u tot uw beschikking
zult hebben, ook uw rechten kunt uitoefenen en uw invloed in de lidstaten kunt gebruiken om ervoor te
zorgen dat het Europees recht wordt gerespecteerd.

Ik heb kennisgenomen van de andere gedetailleerde vragen en opmerkingen die ter sprake zijn gebracht en
ik zal deze doorgeven aan de betreffende afdelingen.

Carlos José Iturgaiz Angulo, rapporteur. – (ES) Mijnheer de Voorzitter, ik wil al mijn collega’s bedanken
voor hun bijdragen.

Ik denk dat er een rode draad loopt door alle betogen die zij hier hebben gehouden. Die draad is het belang
van de Commissie verzoekschriften, want het vertrouwen en de hoop van duizenden Europeanen dat hun
voornaamste en reële problemen kunnen worden opgelost, is gevestigd op deze commissie.

Daarom is het van alle commissies de Commissie verzoekschriften – zoals verscheidene collega’s hier hebben
opgemerkt – die de meest rechtstreekse betrekkingen heeft met de burgers, daar zij rechtstreeks betrokken
zijn bij deze commissie. De betekenis van deze commissie houdt in dat zij moet worden beschermd en dat
haar rafelrandjes nog wat moeten worden weggewerkt, zodat wij allemaal – Parlement, Commissie en de
indieners van de verzoekschriften - het gevoel kunnen hebben dat de commissie nog nuttiger is.
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Staat u mij toe, mijnheer de Voorzitter, mijn betoog af te sluiten met het verzoek aan de commissaris om
notitie te nemen van wat hier gezegd is. Ik weet dat de commissaris dat zal doen, omdat vele klachten van
mijn collega’s die we hier gehoord hebben volkomen terecht zijn. De volgende opmerkingen die gemaakt
zijn, zijn volkomen terecht: er is een gebrek aan informatie, en het is waar dat bepaalde verzoekschriften
stilliggen en niet zijn afgehandeld.

Ik denk dan ook dat we niet kunnen doen of we niets zien maar dat we een en ander tot op de bodem moeten
uitzoeken. We moeten een oplossing vinden voor die verzoekschriften waarmee een begin is gemaakt, die
nog hangende zijn en die betrekking hebben op onopgeloste problemen. Ik denk dat u zich in uw hoedanigheid
als commissaris inspanningen dient te getroosten om te proberen een oplossing te vinden voor de klachten
die we hier vandaag in dit Parlement gehoord hebben.

De Voorzitter. – Het debat is gesloten.

De stemming vindt morgen (dinsdag 6 juli 2010) plaats.

Schriftelijke verklaringen (artikel 149)

Jim Higgins (PPE), schriftelijk. – (EN) Het doet mij veel plezier dat het aantal ingediende verzoekschriften
gestaag is toegenomen; dit is sterk gestimuleerd door de mogelijkheid om verzoekschriften online in te
dienen. In het jaar 2009 werd 65 procent van de verzoekschriften online ingediend en ik ben er trots op dat
Ierland het hoogste aantal verzoekschriften per hoofd van de bevolking heeft ingediend in de EU. De
Commissie verzoekschriften is een waardevol hulpmiddel om Europa deel te laten uitmaken van het leven
van de burgers door de rechtstreekse interactie met de indieners. In 2009 werd 54 procent van de ontvangen
verzoekschriften niet-ontvankelijk verklaard. Dat is een zorgwekkende trend en als deze zich voortzet, zal
hij de effectiviteit van de commissie belemmeren. De meeste niet-ontvankelijk verklaarde verzoekschriften
zijn het gevolg van blijvende verwarring over de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Commissie
verzoekschriften. We moeten dringend informatiecampagnes voor burgers lanceren over de bevoegdheden
en verantwoordelijkheden van de Commissie verzoekschriften – dat kan worden gedaan door middel van
een zeer volledige website, waarop duidelijk wordt uitgelegd wat binnen de bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van de commissie valt en waarop informatie wordt gegeven over andere mogelijke
methoden om verhaal te halen als een verzoekschrift niet mogelijk is. De Commissie verzoekschriften is
cruciaal, want zij brengt de bevoegdheden van Europa naar de mensen, die in de beste positie zijn om de
tekortkomingen in de toepassing van het EU-beleid door de lidstaten te beoordelen.

VOORZITTER: STAVROS LAMBRINIDIS
Ondervoorzitter

20. Spreektijd van één minuut (artikel 150 van het Reglement)

De Voorzitter. – Aan de orde zijn de opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang (artikel
150).

Elena Băsescu (PPE). - (RO) In de eerste plaats wil ik mijn medeleven uitspreken met de slachtoffers van de
overstromingen in Roemenië.

23 mensen hebben het leven verloren en 18 000 personen zijn geëvacueerd. 530 dorpen in 37 provincies
zijn getroffen, net als bijna 9 000 woningen en 60 000 hectare landbouwgrond en 41 nationale wegen.
Iedere dag neemt de schade nog toe.

Op dit moment is het opwerpen van een dijk van 4,5 kilometer lengte bij Galaţi een prioriteit. Deze moet
de havenstad beschermen tegen overstroming van de Donau. Als die dijk bezwijkt, zal er zich een ware ramp
voltrekken: 8 000 mensen zullen worden getroffen, en ook de belangrijkste bedrijven van Galaţi.

De Roemeense regering heeft aangekondigd dat zij voor 15 juli de documentatie voorbereidt met betrekking
tot een beroep op het Solidariteitsfonds van de Europese Unie. Ik roep de Europese Commissie op om na de
exacte vaststelling van de schade zo snel mogelijk middelen uit dit fonds beschikbaar te stellen voor Roemenië.

Alf Svensson (PPE). – (SV) Mijnheer de Voorzitter, onze media bulken momenteel van berichten over alle
bezuinigingen en besparingen die noodzakelijk zijn opdat landen de schulden kunnen betalen waarmee het
volk is opgezadeld. Op zich is het begrijpelijk dat daar veel over wordt geschreven, maar er zijn ook mensen
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die niets hebben om op te bezuinigen aangezien ze helemaal geen middelen hebben. Veel van die mensen,
onze medemensen, leven in Afrika. Binnenkort zijn de televisiecamera's niet langer gericht op het
wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika. Ik hoop dat we dan de schijnwerpers kunnen richten op de
arme landen ten zuiden van de Sahara. We moeten iets doen want het is een schande dat mensen van honger
en dorst sterven en niets hebben om zelfs maar te overleven. Daarom denk ik dat we de moed moeten hebben
om de muren tussen privaat ondernemerschap en overheidsactiviteiten te slopen en de ondernemers hulp
moeten laten bieden op een manier die verschilt van die waarop we dat in het verleden hebben gedaan.

Antonio Masip Hidalgo (S&D). – (ES) Mijnheer de Voorzitter, vanuit dit forum van vrijheid groet ik de
nagedachtenis van José Saramago, die ik ontmoet heb als gevolg van zijn grote belangstelling voor twee
schrijvers uit mijn stad, Oviedo: Leopold Alas en Ángel González. Oviedo dat, als gezond verstand wint, de
culturele hoofdstad van Europa 2016 wordt.

Saramago was een betrokken mens. Zijn verzet tegen de oorlog in Irak was onvergetelijk, net zoals zijn
betrokkenheid met grote zaken van de kleine lieden, zoals die van Aminatu Haidar en alle Saharianen. Als
communist die niet schroomde om de excessen van het Cubaanse regime te bekritiseren, was Saramago
echter eerst en vooral een groot auteur. Hij heeft een onuitwisbare stempel gedrukt op Portugal, het Iberisch
schiereiland, Spanje, Europa en de rest van de wereld.

Vooruit Stichting José Saramago! Vooruit Pilar del Río!

Maria Eleni Koppa (S&D). – (EL) Mijnheer de Voorzitter, als kandidaat-land moet Turkije zich scharen
achter de in de Verdragen neergelegde waarden en doelstellingen van de Europese Unie. Daarom is het van
cruciaal belang dat het zich verbindt tot goede nabuurschapbetrekkingen. Het Europees Parlement en de
Raad hebben herhaaldelijk gevraagd om een dergelijke verbintenis, maar deze mag zich niet beperken tot
woorden. Op 30 juni heeft Turkije opnieuw blijk gegeven van provocerend gedrag in het noordelijk gedeelte
van de Egeïsche Zee binnen het Grieks continentaal plat. Het Turks hydrografisch en oceanografisch schip
Tsesme voer 13 mijl ten noorden van het eiland Samotraki en 10 mijl voor de kust van Tracië zonder dat de
Griekse kant op de hoogte was gebracht van de koers en de activiteiten van het schip.

Betere bilaterale betrekkingen zijn in het belang van zowel Griekenland als Turkije. De Turkse leiding sprak
de afgelopen tijd over een nieuwe sfeer in de Grieks-Turkse betrekkingen. Echter, de stelselmatige schendingen
van de territoriale wateren en het luchtruim van Griekenland door Turkije laten de vragen over de oprechtheid
van hun intenties onbeantwoord.

Nogmaals wil ik vanaf deze plaats de bevoegde organen van de Europese Unie vragen een duidelijke en niet
mis te verstane boodschap te sturen aan het adres van Ankara over dit onbehoorlijk gedrag.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, tot de grootste vorderingen in de geneeskunde
behoort zeker de ontdekking van de immunisering. De vaccinatieprogramma’s voor kinderen zijn een
Europees succesverhaal. Ziekten die nog in de vorige eeuw schadelijk waren voor de gezondheid van kinderen
en die hun soms zelfs het leven kostten, zijn bijna uitgeroeid. Dit jaar vieren we bijvoorbeeld de dertigste
verjaardag van de uitroeiing van de pokken.

Ziekten die door inenting voorkomen kunnen worden, zijn minder zichtbaar geworden en daardoor raken
mensen minder gemotiveerd om zichzelf of de kinderen te laten inenten. Dit leidt echter tot een lagere
vaccinatiegraad, waardoor ziekten als mazelen en rodehond, die al bijna leken te zijn uitgeroeid, weer de
kop op steken. Een kind dat tegen besmettelijke ziekten wordt ingeënt, heeft daar baat bij voor zijn eigen
gezondheid. Ook alle andere mensen hebben daar echter baat bij, omdat vaccinaties niet alleen individuele
personen, maar ook de gemeenschap beschermen.

Vooral met het oog op de steeds hogere eisen die aan onze gezondheidsbegroting worden gesteld, zou het
wijzen op het belang van vaccinatieprogramma’s voor kinderen, maar ook het belang van immunisering in
het algemeen en het bevorderen van de deelname aan vaccinatieprogramma’s een van de belangrijkste taken
van het Europese gezondheidsbeleid moeten zijn.

Pat the Cope Gallagher (ALDE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik het punt steunen dat mijn
Ierse collega mevrouw McGuinness heeft gemaakt met betrekking tot Equitable Life: ik roep de Britse regering
ook op deze kwestie met spoed aan te pakken en haar beloften na te komen. Ik ben vandaag overspoeld met
correspondentie uit mijn eigen land over deze kwestie.

Ik wil het nu hebben over de tijdelijke commissie die is ingesteld om de financiële vooruitzichten voor de
periode 2014-2021 te onderzoeken en die donderdag voor het eerst bijeen zal komen.
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(GA) Als lid van de parlementaire commissie wil ik wijzen op het belang van een sterke landbouwbegroting
vanaf 2013. Vergeet niet dat de totale uitgaven voor de landbouw van de Unie slechts 0,4 procent van het
bbp van de Europese Unie uitmaken.

(EN) De voortzetting van een sterke landbouwbegroting zal ervoor zorgen dat de Unie goed voorbereid is
om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden, zoals voedselzekerheid, het behoud van natuurlijke
hulpbronnen, waaronder het milieu, het scheppen van werkgelegenheid en, de belangrijkste, de economische
levensvatbaarheid van plattelandsgebieden.

Ramona Nicole Mănescu (ALDE). - (RO) Zoals u weet wordt Roemenië sinds meer dan een week
geconfronteerd met overstromingen, waardoor 23 mensen zijn omgekomen en duizenden woningen zijn
verwoest.

In deze omstandigheden heeft Roemenië de financiële steun nodig van de Europese gemeenschap door
middel van het Solidariteitsfonds, des te meer omdat de regering in Boekarest niet in staat is gebleken om
de juiste maatregelen te nemen ter beheersing van de ramp en ter beperking van de schade.

Mijnheer de Voorzitter, ik wil een beroep doen op de solidariteit met de slachtoffers van de recente
overstromingen in Roemenië. Zodoende vraag ik ook het Europees Parlement om inschakeling van het
Solidariteitsfonds van de Europese Unie te steunen en de middelen toe te kennen die in overeenstemming
zijn met de geleden schade.

Mijn land, mijnheer de Voorzitter, heeft deze steun zo spoedig mogelijk nodig.

Oldřich Vlasák (ECR). - (CS) De snelweg D8 tussen Praag en Dresden maakt onderdeel uit van het
trans-Europese snelwegnetwerk. Al sinds de jaren tachtig ligt de snelweg er onvoltooid bij. Ooit was het de
bedoeling deze in 2000 in gebruik te nemen, maar nu is inmiddels duidelijk dat door allerlei vertragingen
en getouwtrek zelfs het jaar 2012 niet meer haalbaar is. Flessenhals is het 16 kilometer lange tracé door het
beschermde natuurgebied České středohoří. Dit project zou in het kader van gedeelde financiering door de
Europese Unie enerzijds en de Tsjechische Republiek anderzijds voor een bedrag van zo’n 8 miljard kronen
medegefinancierd moeten worden uit de Europese fondsen. De Europese Commissie heeft het Tsjechische
ministerie van Verkeer echter medio maart dit jaar opnieuw te kennen gegeven dat de beoordeling van het
dossier voor de voltooiing van de snelweg D8 is opgeschort en dat zij zich vier maanden extra bedenktijd
geeft. Dat is voor ons uiteraard onaanvaardbaar, want het valt heel moeilijk te verkopen aan het publiek en
veroorzaakt milieuschade alsook talloze dodelijke ongevallen op de gevaarlijke omleidingen. Ik zou de
Europese Commissie dan ook vriendelijk doch dringend willen verzoeken de behandeling van het dossier
te versnellen en haar definitieve standpunt te kennen te geven.

Georgios Toussas (GUE/NGL). – (EL) Mijnheer de Voorzitter, volgens Eurostat is de werkloosheid de pan
uitgerezen in alle EU-landen waar keiharde, volksvijandige maatregelen worden genomen. In de lidstaten
van de Europese Unie zijn nu in totaal 23 113 000 mensen werkloos, dat wil zeggen 1 801 000 meer dan
in mei 2009. In Griekenland zou het werkloosheidspercentage gestegen zijn tot 10,2 procent, maar in
werkelijkheid is dit meer dan 15 procent. 23 procent van de jongeren en 27 procent van de jonge vrouwen
gaan hierdoor kapot.

De PASOK-regering zwaait met het memorandum dat zij samen met de Europese Unie en het Internationaal
Monetair Fonds en met de steun van de andere partijen van het kapitaal en het Europees eenrichtingsverkeer
heeft ondertekend. Zij streeft naar afschaffing van de sociale zekerheid in de overheids- en de privésector,
afschaffing van de collectieve arbeidsovereenkomsten en verhoging van de limieten voor massaontslagen.
Ze zet diep het mes in de ontslagvergoedingen en vermindert de lonen van jongeren die voor het eerst de
arbeidsmarkt betreden met 20 procent. Ook breidt zij kinderarbeid uit door deze om te dopen tot
leerlingenstelsel en maakt zij meer algemeen een nog ergere uitbuiting van jongeren mogelijk.

Dit barbaars kapitalistisch beleid is kenmerkend voor de politiek van de Europese Unie en de
bourgeoisregeringen in de EU-lidstaten. Het volksvijandig beleid gaat gepaard met een lastercampagne tegen
en criminalisering van de klassenstrijd van de arbeidersbeweging in ons land, met als enig doel de lasten van
de kapitalistische crisis op de schouders te leggen van het werkende volk en de winst van de monopolistische
concerns te waarborgen.

Het is absoluut noodzakelijk dat het werkende volk eendrachtig zijn strijd opvoert om het volksvijandige
beleid omver te werpen en om te voorzien in zijn hedendaagse behoeften.
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Charalampos Angourakis (GUE/NGL). – (EL) Mijnheer de Voorzitter, terwijl alle regeringen van de Europese
Unie in het voetspoor treden van Griekenland en zijn recente arbeidersvijandige maatregelen, escaleren de
antidemocratische, anticommunistische maatregelen en het provocerende optreden van de EU-landen en
-instellingen.

Ik wil meer specifiek de criminalisering van de communistische symbolen in Polen aan de kaak stellen,
evenals de criminalisering van de historische waarheid in Hongarije, waardoor de antifascistische overwinning
van de volkeren zwart wordt gemaakt. Ook wil ik het verbod op communistische symbolen, dat de door de
Europese Unie gesteunde regering van Moldavië heeft uitgevaardigd, en soortgelijke maatregelen in Rusland
veroordelen.

Bij deze gelegenheid wil ik nogmaals de poging veroordelen om de offers van miljoenen communisten en
antifascisten te denigreren door communisme en fascisme op een hoop te gooien, zoals u heel goed weet.

Dreigementen als het inconstitutioneel verklaren van stakingen en de volksstrijd kunnen de maatschappelijke
ontwikkelingen, de strijd van de werknemers voor de omverwerping van de barbaarse volksvijandige
maatregelen, niet stuiten. De enorme lastercampagne tegen het socialisme heeft tot doel de volkeren ervan
te overtuigen dat er geen alternatieve oplossing is. Wij zijn optimistisch. Wij weten zeker dat de werknemers
strijd zullen leveren, en wij weten zeker dat deze strijd de enige realistische alternatieve oplossing is in de
huidige crisis.

Claudio Morganti (EFD). - (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, in mijn hoedanigheid van
ondervoorzitter van de Handicap Intergroep zou ik deze gelegenheid te baat willen nemen om kort iets te
zeggen over het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap en de
ratificatie van die conventie.

Dit verdrag is zowel een belangrijk doel als een belangrijk vertrekpunt voor de beschaafde ontwikkeling van
de wereld. De ratificatie door de Europese Unie, waartoe de Raad vorig jaar november heeft besloten, is echter
nog niet bevestigd bij de Verenigde Naties omdat enkele lidstaten de goedkeuring van een gedragscode voor
de instellingen van de Unie ophouden.

Daarom hoop ik dat er van de plenaire vergadering een impuls uitgaat om deze belemmeringen weg te
nemen, zodat de democratische instellingen van de resterende Europese landen overgaan tot de ratificatie
van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap en, met het oog
op de volledige inwerkingtreding van de conventie, ook van het vrijwillig protocol. Als de Europese Unie
een voortrekkersrol wil spelen op het internationaal toneel vloeit daar onvermijdelijk uit voort dat volwaardige
rechten voor personen met een handicap op nationaal en Europees niveau prioritair zijn.

Nikolaos Salavrakos (EFD). – (EL) Mijnheer de Voorzitter, onlangs is het boek van de Turkse minister van
Buitenlandse Zaken, Ahmet Davutoğlu, “strategische diepgang” in Griekse vertaling verschenen. In het boek
wordt een coherente geopolitieke doctrine van Turkije gepresenteerd. Daarin is Turkije een regionale
supermacht waarvan de belangensfeer reikt van de Adriatische Zee tot China. Ook wordt daarin bijzondere
nadruk gelegd op Cyprus, de Balkan en de Egeïsche Zee.

Wat met name Cyprus betreft, wordt op bladzijde 274, in een speciaal daaraan gewijd hoofdstuk, gewezen
op de geostrategische betekenis van Cyprus maar wordt voorbijgegaan aan de menselijke factor, de inwoners
en hun nationaliteit en godsdienst. Tegelijkertijd is er een duidelijke expansionistische zinspeling wat het
Griekse eiland Rhodos betreft.

In dit strategische handboek staat letterlijk dat, net zoals de VS zich rechtstreeks interesseert voor Cuba en
de andere eilanden van de Caraïben, ofschoon er qua bevolking geen enkele continuïteit is, Turkije in
strategisch opzicht verplicht is zich te interesseren voor Cyprus, ongeacht de menselijke factor.

De tendens om de voormalige Ottomaanse gebieden terug te veroveren, waarvan in het boek gewag wordt
gemaakt, impliceert geweld. Geweld bestaat niet in de Europese Unie. Er moet een boodschap worden
gestuurd aan Turkije.

Franz Obermayr (NI). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, duidelijk om de aandacht van de crisis in eigen land
af te leiden, heeft Spanje snel een nieuw onderhandelingshoofdstuk met Turkije geopend. In plaats van met
Ankara te onderhandelen over voedselveiligheid, zouden we beter open thema’s kunnen aanpakken, zoals
het onopgeloste conflict op Cyprus, de kwestie Armenië, mensenrechten, godsdienstvrijheid en aanslagen
tegen christenen – zoals de recente moord op een katholieke bisschop.
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De Turkse minister van Buitenlandse Zaken was van mening dat er in de onderhandelingen sneller vooruitgang
zou kunnen worden geboekt, indien er van de kant van de EU meer goede wil werd getoond. Het is
verwonderlijk dat Ankara zo nadrukkelijk de opening van een nieuw onderhandelingshoofdstuk eist, terwijl
het anderzijds zijn plichten – namelijk het voldoen aan de toetredingscriteria – nauwelijks nakomt. De EU
laat zich onder druk zetten en ik begrijp niet waarom het uitbreidingsproces, over de hoofden van de burgers
heen, in zo’n snel tempo wordt doorgevoerd.

Claudiu Ciprian Tănăsescu (NI). - (RO) Ik wil vandaag hier blijk geven van mijn verbazing en treurnis om
het feit dat, hoewel we in de eenentwintigste eeuw leven, er in bepaalde delen van Europa ten opzichte van
de persvrijheid nog praktijken bestaan die bij de Inquisitie horen.

Het is voor mij onbegrijpelijk dat er nog lidstaten zijn waar zowel de eigen grondwet als de Europese
regelgeving betreffende de vrijheid van meningsuiting kwetsbare punten voor de nationale veiligheid worden
genoemd, terwijl de vrijheid van meningsuiting een grondrecht is in de Europese Unie.

Wij moeten niet vergeten dat het de rol van de pers is om het publiek te informeren over alle aspecten van
de samenleving waarvan zij de reflectie is. En als er tenminste geen strikt geheime documenten worden
onthuld, kan de pers nooit een bedreiging zijn voor de staatsveiligheid.

Het zou absurd zijn als regeringen op ieder moment gebruik kunnen maken van ongefundeerde redeneringen
om de pers de mond te snoeren, hetzij direct of door middel van kromme regels waardoor uit vrees een
autocensuur wordt opgelegd. Een land waarvan de overheid de enige informatiebron wordt voor de pers
kan volgens mij uiteindelijk niet meer een vrij en Europees land genoemd worden.

Georgios Koumoutsakos (PPE). – (EL) Mijnheer de Voorzitter, de afgelopen week heeft het Turks
onderzoekschip Tsesme zonder bekendmaking vooraf en zonder goedkeuring van Griekenland
onderzeeonderzoek verricht in een gebied dat zowel in juridisch als geofysisch opzicht zonder enige twijfel
tot Griekenland behoort. Daardoor ontstond een krachtige diplomatieke reactie van de kant van Athene.

De fundamentele oorzaak van dit gedrag, dat problemen doet rijzen in de goede nabuurschapbetrekkingen
met een lidstaat, is het feit dat Turkije het Internationaal Verdrag inzake het recht van de zee niet heeft
ondertekend en geratificeerd. Ik wil iets heel belangrijks in herinnering brengen: het Internationaal Verdrag
inzake het recht van de zee is een internationale overeenkomst met een gemengd karakter. Dit verdrag is
ondertekend door de Europese Unie en door alle lidstaten en alle kandidaat-landen, met uitzondering van
Turkije en is dus een vast bestanddeel van het communautair acquis. Daarom moet elk kandidaat-land
UNCLOS overnemen als het opgenomen wil worden in de Europese Unie.

Dit is een zeer serieuze voorwaarde. Niet-eerbiediging hiervan door Turkije zal negatieve gevolgen hebben
voor zowel de volgende stadia van de toetredingsonderhandelingen als specifieke hoofdstukken, zoals visserij
en energie. Daarom moet het Parlement Turkije ertoe aanmoedigen dit verdrag te ondertekenen en te
ratificeren.

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil terugkomen op de
discussie die we vandaag hebben gevoerd…

(PL) ...over het burgerinitiatief. Ik zou willen dat we hier nogmaals grote nadruk op leggen. Ik heb de indruk
dat we in onze discussie van vandaag het thema van de sociale communicatie niet hebben behandeld, waarop
we de nadruk hebben gelegd toen we promotie voerden voor het Verdrag van Lissabon. Aan de burgers
hebben we vaak gezegd dat dit de grootste vernieuwing van het Verdrag van Lissabon was, dat de burgers
echt als individuen zouden worden behandeld. Ik zie nu echter onvoldoende engagement bij het Europees
Parlement om de burgers hierover in te lichten.

Ik heb met heel veel burgers over het burgerinitiatief gepraat: over het algemeen weten ze niet eens dat dit
bestaat. We moeten heel snel en efficiënt dit initiatief afwerken en het toegankelijk maken voor de burgers.
We mogen deze kans om de instellingen dichter bij de burgers te brengen niet laten voorbijgaan, net nu er
zich zo een kans heeft voorgedaan.

Maria Da Graça Carvalho (PPE). - (PT) Mijnheer de Voorzitter, volgens gegevens van Eurostat vertoont de
werkloosheid in de EU weer een stijgende tendens. In Portugal heeft de werkloosheid een nieuw hoogtepunt
bereikt. Alle landen die het zwaarst getroffen zijn door de crisis verkeren in dezelfde situatie.

Het blindelings en drastisch snijden in overheidsinvesteringen, gecombineerd met een tekort aan liquiditeit
op de markten, zou rampzalige effecten kunnen hebben op de werkloosheid. Er dienen dringend pragmatische
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maatregelen genomen te worden. In het algemeen gaat het om cohesielanden die kunnen beschikken over
EU-fondsen, maar het opnamepercentage van die middelen ligt zeer laag vanwege ingewikkelde, trage en
weinig flexibele procedures.

We naderen de periode voor de tussentijdse herziening van de structuurfondsen. Ik roep de Commissie en
de lidstaten op om een grondige herziening door te voeren van deze programma’s en zich daarbij te richten
op productieve investeringen. Ik doe voorts een oproep de procedures te vereenvoudigen zodat deze fondsen
op een soepele en flexibele manier kunnen worden toegepast. Ik wijs opnieuw op het belang van kleine en
middelgrote ondernemingen (KMO’s) en steun voor het ondernemerschap en de eerste baan voor jongeren.
Ik herinner eraan dat als bijvoorbeeld het Nationaal Strategisch Referentiekader (NSR) elke Portugese KMO
zou helpen een werknemer in dienst te nemen het werkloosheidsprobleem in Portugal vrijwel zou zijn
opgelost.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Een van de belangrijkste prioriteiten van antidemocratische, autoritaire
regeringen is de inperking van de vrijheid van de media. Het is echter bijzonder verontrustend dat in diverse
EU-lidstaten de onafhankelijkheid van de publieke media ernstig wordt bedreigd. Zijn de Europese Commissie,
de Raad en het Parlement zich ervan bewust dat Europese normen en de criteria van Kopenhagen worden
geschonden? Is de Europese Unie zich ervan bewust dat de onafhankelijkheid van de publieke media in
verscheidene lidstaten wordt beperkt? Ze worden onder rechtstreekse politieke controle gesteld en door het
intrekken van subsidies wordt er druk op ze uitgeoefend. Het komt steeds vaker voor dat informatie in de
media door regeringspartijen vanuit politieke overwegingen wordt beperkt. Daarom is het van cruciaal
belang dat we het verslag van Ivo Belet steunen, waarin staat dat de Europese Unie via het Europees
Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector moet controleren of de lidstaten de onafhankelijkheid
van de media wel respecteren. Ik stel voor dat we het mandaat van de Europese ombudsman uitbreiden met
de toetsing van de onafhankelijkheid van de media. We moeten de persvrijheid, het fundament van de
Europese rechtsstaat, beschermen.

Ivaylo Kalfin (S&D). – (BG) Geachte voorzitter, geachte Commissaris, staat u mij toe met grote bezorgdheid
het probleem van erkenning van diploma’s die aan instellingen voor hoger onderwijs binnen de Europese
Unie zijn behaald, aan u voor te leggen.

Ook al zijn er talrijke besprekingen gevoerd en bestaat er een zeer duidelijke Europese wetgeving, toch blijven
enkele lidstaten helaas nog altijd problemen creëren, en in sommige gevallen worden de kwalificaties die op
de diploma’s vermeld staan niet erkend. Ik zou voorbeelden kunnen noemen uit Bulgarije, waar een graad
die aan een universiteit in een ander land is verkregen niet, zoals behoort, automatisch wordt erkend.

Men verlangt dat er een aantal aanvullende documenten wordt overgelegd, die door een speciale commissie
worden beoordeeld. Afgezien van de aanzienlijke kosten en tijdverlies die dat met zich meebrengt, lopen de
burgers die hun diploma’s willen laten legaliseren ook nog het risico dat hun verzoek wordt afgewezen.
Daarmee wordt aan de universiteiten elk recht ontnomen om de omstandigheden van afgifte van een diploma
te beoordelen, wat in lijnrechte tegenspraak is met richtlijn 89/48 van de Raad van 21 december 1988 en
met de jurisprudentie van het Hof van Justitie. Ik ben van mening dat de Commissie maatregelen moet treffen
om aan deze onrechtvaardigheid een einde te maken.

Ricardo Cortés Lastra (S&D). – (ES) Mijnheer de Voorzitter, collega’s, in dit betoog zou ik me solidair
willen verklaren met de slachtoffers van de overstromingen die Europa onlangs getroffen hebben.

Ik zou uw aandacht willen vestigen op de situatie in het noorden van Spanje, in het bijzonder de regio’s van
Cantabrië, Asturië, Galicië en Baskenland, die te lijden hebben gehad onder de gevolgen van een seizoen met
overvloedige regenval en die keihard werken om ervoor te zorgen dat alles zo snel mogelijk weer normaal
is.

Ik zou met name alle mensen van de burgerbescherming en van de getroffen gemeenten willen prijzen, die
heel hard hebben gewerkt om de veiligheid van de burgers te waarborgen en de schade van de getroffen
gebieden te beperken.

De tijd is gekomen om een punt te zetten achter het taxeren van de schade, en steun aan te vragen voor de
getroffen gebieden. Het nieuwe Solidariteitsfonds van de Europese Unie zou een van de werktuigen kunnen
zijn waarmee op doeltreffende wijze op dit soort situaties kan worden ingespeeld.

Een doeltreffende tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende overstromingen is noodzakelijk om ons in
staat te stellen ons nog beter voor te bereiden om dit soort situaties het hoofd te bieden.
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Jelko Kacin (ALDE). - (SL) Zondag 11 juli is het vijftien jaar geleden dat soldaten van het leger van de
Republiek Servië onder leiding van generaal Mladić in Srebrenica begonnen met de uitvoering van de
vreselijkste misdaad tegen de burgerbevolking op dit continent sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.
Met geweld scheidden ze meer dan achtduizend mannen en jongens, ook kinderen, van hun gezin en brachten
ze naar de plaats van terechtstelling. De uitroeiing van de mannelijke bevolking in het ruime gebied van
oostelijk Bosnië aan de grens met Servië, omdat deze mannen tot de Bosnische etnische gemeenschap
behoorden, is een grove misdaad.

Srebrenica is een voorbeeld van de meest wrede vorm van etnische zuivering. Het is een misdaad tegen de
menselijkheid die het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië in 2001 als een genocide
heeft bestempeld. In 2007 verklaarde ook het Internationaal Gerechtshof van de VN in Den Haag in zijn
oordeel de gebeurtenissen in Srebrenica als genocide. In het gedenkcentrum in Potočari zal het tot nog toe
grootste aantal geïdentificeerde overblijfselen van slachtoffers, opgegraven uit verborgen massagraven,
worden begraven. Achthonderd onschuldige slachtoffers van deze gruwelijke wraakactie zullen eindelijk
rust vinden.

Het is goed dat we deze week in het Europees Parlement deze horror in de Balkan herdenken en dat we
opnieuw eisen dat de verantwoordelijke bevelhebbers voor het gerecht worden gedaagd en er zich voor hun
misdaden moeten verantwoorden.

Oreste Rossi (EFD). - (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, enkele dagen geleden heeft de Belgische
politie een inval gedaan in het rooms-katholieke aartsbisschoppelijk paleis van Mechelen die zijn gelijke niet
kent in de geschiedenis van de Europese Unie. De inval vond plaats terwijl er een vergadering aan de gang
was van de bisschoppen, wier gsm’s, computers en vertrouwelijke documenten in beslag zijn genomen.

De bisschoppen zijn negen uur lang gegijzeld, zonder dat er een gerechtelijke betekening aan vooraf was
gegaan. Onder de in beslag genomen papieren blijken zich documenten te bevinden die onder het
biechtstoelgeheim vallen en waren afgegeven door burgers die uitdrukkelijk hadden gevraagd anoniem te
blijven. Met pneumatische hamers zijn de graftombes geschonden en verwoest van twee kardinalen die
begraven lagen in de aangrenzende kathedraal.

Het Verdrag van Lissabon is ondertekend door de Koning der Belgen en geïnspireerd door de culturele,
religieuze en humanistische erfenis van Europa. Daaruit hebben zich de universele waarden van de
onvervreemdbare rechten van de persoon, van vrijheid, van democratie, van gelijkheid en van de rechtsstaat
ontwikkeld. Daarom vraag ik de Voorzitter van het Parlement stappen te ondernemen bij de hoge
vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken, barones Ashton, zodat zij een toelichting komt geven op het
gebeurde en op haar plannen om het diplomatieke incident op te lossen dat veroorzaakt is door onwettige
handelingen van een lidstaat van de Europese Unie ten opzichte van Vaticaanstad.

Csaba Sógor (PPE). – (HU) De toetreding van Midden- en Oost-Europese landen tot de EU en de uitbreiding
van het toetredingsproces naar de Westelijke Balkan vormen een grote uitdaging voor de EU. Er wordt veel
gesproken over economische kwesties. Ik wil nu uw aandacht vestigen op een kenmerkende factor die we
vaak vergeten. In deze landen woont een groot aantal nationale minderheidsgemeenschappen. Dit zijn geen
immigranten, deze mensen zijn om historische redenen, vanwege veelvuldige grenswijzigingen, onder het
gezag van een ander land terechtgekomen. De taalrechten van minderheden worden in veel gevallen op
royalere wijze geregeld in landen buiten de Europese Unie dan in bepaalde EU-lidstaten. De reden hiervoor
is dat de genoemde landen erachter zijn gekomen dat het in hun eigen belang is als de minderheden zich
prettig voelen in hun geboorteland. Op dit gebied kunnen ook bepaalde EU-lidstaten nog iets leren van de
kandidaat-lidstaten. Alle burgers in Europa verdienen hetzelfde respect en dezelfde behandeling, ongeacht
hun afkomst, nationaliteit of moedertaal.

Danuta Jazłowiecka (PPE). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, mijn persoonlijke ervaringen hebben ertoe geleid
dat ik de aandacht van het Europees Parlement zou willen vestigen op de kwestie van medische zorg voor
Europarlementsleden in het geval van ongevallen buiten Europa. Mijn geval en daarna het voorval in Haïti
wijzen erop dat er duidelijke regels moeten worden opgesteld voor parlementsleden die tijdens hun repatriëring
permanente medische zorg nodig hebben. Het Parlement beschikt niet over een geschikte cel die in dergelijke
situaties kan instaan voor de organisatie van de repatriëring van het parlementslid. Ik vind dat er in het
Parlement een dienst zou moeten worden opgericht die verantwoordelijk is voor dergelijke situaties.

Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik wil u bedanken voor uw bezorgdheid over mijn gezondheid
tijdens die periode, die moeilijk was voor mij. Ik wil vooral de artsen bedanken voor hun voortreffelijke
zorgverlening alsook het volledige medische personeel van het First Shanghai Hospital en mevrouw Claes,
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de heren Estela Burriel en Manelli van het Europees Parlement voor hun engagement en de enorme hulp die
ze me hebben geboden. Ik dank u uit het diepste van mijn hart.

Czesław Adam Siekierski (PPE). - (PL) De economische crisis treft tal van mensen. Ik wil wijzen op de
behoefte, of eerder de noodzaak, om speciale beschermingsmaatregelen te nemen voor de mensen die in
armoede leven, uitgesloten worden, de ouderen, werklozen en jongeren.

Onder de werklozen vormen de jongeren de grootste groep. Ze beginnen hun leven als volwassene vaak
zonder perspectieven en vanuit een zwakke startpositie. We weten dat onderwijs, investering in zijn eigen
ontwikkeling, de beste manier is om de crisis door te komen. Tijdens de crisis zijn arbeidsplaatsen geschrapt
en bedrijven gesloten. Gelukkig functioneren de universiteiten en andere instellingen voor hoger onderwijs
nog. Er bestaan ook andere vormen van voortgezet onderwijs. Daarom moeten er geschikte vormen worden
gecreëerd ter ondersteuning van het onderwijs en de jongeren. Het is een goede zaak dat dankzij het initiatief
van de rapporteur, mevrouw Jędrzejewska, jeugdzaken een van de prioriteiten van de begroting voor 2011
vormen.

Marc Tarabella (S&D). – (FR) Mijnheer de Voorzitter, meer dan ooit is het Europa van bepaalde politici niet
langer het Europa van de burgers. Hoe komt dat? Dat komt doordat sommigen van ons, namelijk politici,
zichzelf volledig buitenspel zetten.

Hoe valt het aan de mensen uit te leggen dat wij ervoor kiezen een afspraak af te zeggen met ngo’s die de
honger in de wereld bestrijden, om een voetballer te kunnen onthalen als een prins, en dat op de dag waarop
twee miljoen mensen in Frankrijk de straat op gaan om te protesteren tegen het pensioenbeleid? Toch moest
een voetbaltrainer vijf dagen geleden antwoord geven op dringende vragen, in het kader van een parlementaire
enquête. Was er iemand doodgegaan? Was er sprake van massaontslag? Van milieuverontreiniging? Van een
terroristische aanslag? Nee, niets van dat al. Het ging simpelweg om een voetbalteam dat – net als 31 andere
teams, of eerder 30 andere teams – gaat verliezen of al heeft verloren, en om een trainer die zijn
Zuid-Afrikaanse collega geen hand wilde geven; vergelijkbaar met een president die zijn burgers geen hand
wil geven. En als er in de wereld nu eens meer te koop was dan kinderachtige, schatrijke voetballers die niet
eens vaderlandslievend zijn? Als er nu ook eens mensen waren die hun baan zijn kwijtgeraakt, of bejaarden
die niet weten of zij wel geld hebben om hun huis warm te stoken in de winter? Deze mensen bestaan, en
niet alleen in verkiezingstijd.

Het spijt mij, president Sarkozy, onze waarden en onze prioriteiten zijn niet dezelfde – en zullen dat ook
nooit zijn.

Ioan Enciu (S&D). - (RO) Ik wil mijn condoleances overbrengen aan de families van de mensen die zijn
omgekomen door de overstromingen in Roemenië. Ik wil iedereen die te lijden heeft gehad onder deze
ernstige gebeurtenissen ervan verzekeren dat we solidair zijn met hen.

Helaas heeft het ontbreken van de nodige infrastructuur voor preventie en een slechte voorbereiding van de
Roemeense autoriteiten – ondanks het feit dat zich in het verleden al vergelijkbare situaties hebben voorgedaan
– geleid tot grote materiële schade, en erger nog, tot verlies aan mensenlevens.

Zoals ik bij het debat tijdens de vorige vergadering heb gevraagd, zo vraag ik ook nu de Commissie om snel
met een voorstel te komen voor maatregelen met betrekking tot het inrichten van hydrografische bassins
bij de nationale en grensoverschrijdende rivieren in de lidstaten, en met een verzameling financiële maatregelen
om deze kritieke investeringen te kunnen doen. Zo kunnen wij dergelijke situaties in de toekomst voorkomen.

Ik wil vanaf deze plek namens het Roemeense volk dank zeggen aan Frankrijk, België Oostenrijk en Estland
voor de snelle hulp voor Roemenië, na activering van het communautair mechanisme voor civiele
bescherming.

Paul Nuttall (EFD). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil de aandacht van deze Vergadering vestigen op een
raadsel dat leden van het EP uit mijn eigen regio in Noordwest-Engeland in verwarring lijkt te brengen. In
november 2009 werd Cumbria, in het noordelijk deel van mijn kiesdistrict, getroffen door ernstige
overstromingen. Woonhuizen werden verwoest, bedrijven werden geruïneerd en er kwam helaas ook iemand
om het leven. Als gevolg van de ramp had de Britse regering het volste recht om het Solidariteitsfonds van
de EU om steun te vragen en als ik mij niet vergis, had zij tot 100 miljoen pond aan steun kunnen ontvangen.
Bizar genoeg heeft de Britse regering echter geen aanvraag ingediend.

De inwoners van Cumbria zijn eerlijke mensen. Ze werken hard en ze betalen hun belastingen, waarvan een
flink deel naar Brussel wordt gestuurd. Daarom ben ik van mening dat zij het recht hebben om een deel van
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hun geld terug te vragen en ik zie het als een falen van de Labourregering dat zij niets met deze kwestie heeft
gedaan.

Iosif Matula (PPE). - (RO) De ernstige overstromingen van de afgelopen weken hebben grote delen van
Roemenië getroffen. Er zijn helaas 23 dodelijke slachtoffers gevallen, meer dan 1 800 mensen geëvacueerd
en er is zeer grote materiële schade, waaronder duizenden beschadigde huizen. En de golf van overstromingen
gaat nog steeds door, hetgeen zeer ernstig is.

De Roemeense regering coördineert de strijd tegen het water en is daarnaast overgegaan tot het beoordelen
van de schade. Zij heeft belangstelling getoond voor middelen uit het Solidariteitsfonds van de Unie. Het
bedrag waar Roemenië over kan beschikken zal uiteraard slechts een deel van de totale kosten van de
wederopbouw dekken, maar zal een belangrijk signaal zijn voor de burgers die in korte tijd alles hebben
verloren.

De hulp van de Unie is de uitdrukking van de cohesie van de Europeanen bij rampen van iedere aard, maar
vooral tegen de achtergrond van de crisis. Juist daarom vraag ik de Europese Commissie en mijn
medeafgevaardigden om solidair te zijn met Roemenië en ons deze financiële hulp toe te kennen, zodra de
autoriteiten het overzicht van de schade en de reconstructieplannen doorgeven.

Victor Boştinaru (S&D). - (RO) Tussen de twee wereldoorlogen hebben Roemenië, Hongarije en Italië
dictaturen en fascistische regimes gekend, die intern en internationaal geweld hebben gepleegd.

Vandaag de dag wordt Italië geconfronteerd met een mediamonopolie van premier Silvio Berlusconi. In
Hongarije streeft de regering-Orban – wiens partij bij een van de fracties in het Europees Parlement is
aangesloten – naar een langetermijnmonopolie op de publieke omroep. In Roemenië verklaart president
Traian Băsescu, gesteund door een partij uit dezelfde fractie in dit Parlement, dat de media een bedreiging
vormen voor de nationale veiligheid.

Ik wil graag geloven dat onze Unie de lessen van het verleden heeft geleerd, en zich zal verzetten tegen deze
expliciete inbreuken op een van de grondbeginselen en waarden van de Europese Unie.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, op 1 juli is het Belgische
voorzitterschap van de Europese Unie van start gegaan. In tegenstelling tot de vorige ambtstermijnen heeft
de Belgische regering geen prioriteiten gesteld en alleen een werkschema uitgewerkt, dat is aangepast aan de
kalender van de Unie.

Hierdoor rijst de vraag of tijdens de komende zes maanden problemen zullen worden behandeld die belangrijk
zijn voor de inwoners van de Europese Unie. Het is waar dat de Belgische regering heeft aangekondigd om
tijdens haar voorzitterschap een herziening uit te voeren van het Europees recht en van de maatregelen in
verband met natuurrampen. Dit is heel belangrijk, vooral gezien de recente overstromingen, die niet alleen
mijn land, Polen, maar ook Roemenië, Slowakije, Hongarije en Frankrijk hebben getroffen. De slachtoffers
van een dergelijke tragedie verwachten een snelle en efficiënte hulpverlening, alsook een goede coördinatie
van de genomen maatregelen. Daarom hoop ik dat, ondanks de interne problemen van het land, hier tijdens
het Belgische voorzitterschap aan zal worden gewerkt, zoals werd aangekondigd.

Tegelijk wil ik iedereen danken die de slachtoffers van de overstromingen te hulp zijn gesneld, niet alleen in
Polen maar ook in de andere landen van de Europese Unie die door de ramp zijn getroffen.

Andrzej Grzyb (PPE). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, op 21 juni heeft Rusland de gaslevering aan Wit-Rusland
beperkt en daarbij tegelijkertijd aangekondigd dat het de kraan misschien nog meer zal dichtdraaien, tenzij
het land een bedrag van ongeveer tweehonderd miljoen dollar betaalt. Volgens Wit-Rusland kan deze
vermindering ook resulteren in een technische verstoring van de gasdoorvoer naar lidstaten van de Europese
Unie. Experts hebben gezegd dat dit er Wit-Rusland om onder andere moest toe aanzetten om een
douanewetboek te ondertekenen dat moet leiden tot de oprichting van een douane-unie, om eveneens het
contract te respecteren, om marktprijzen te verwerven voor de export van goederen naar Wit-Rusland, en
om ook strategische bedrijven zoals transmissienetwerken te verkopen.

Maar het zou ook kunnen bedoeld zijn om de reputatie van Wit-Rusland, als een van de doorvoerlanden, te
beïnvloeden, en daardoor investeringen als Southstream of ook Nordstream te rechtvaardigen. Tegelijkertijd
zou ik de Europese Commissie een vraag willen stellen over de beoordeling van de doeltreffendheid van de
mechanismen voor vroegtijdige waarschuwing bij onderbrekingen in de energievoorziening, aangezien we
op 16 november 2009 een overeenkomst hebben ondertekend met Rusland.
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Mairead McGuinness (PPE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik verwelkom de nota van de Commissie van
vandaag over het verslag over toezicht op de detailhandelsmarkt: ‘Naar een efficiëntere en eerlijkere interne
handels- en distributiemarkt tegen 2020’. Dit is een heel belangrijk verslag en ik hoop dat het de eerste stap
is op weg naar meer transparantie in de hele detailhandelsketen.

Vorige week nog zagen we voorbeelden van een onverklaarbare situatie van zeer lage prijzen voor
landbouwproducten in sommige lidstaten, waaronder mijn eigen land, en toch zeer hoge voedselprijzen
voor de consumenten. De markt functioneert zeker niet naar behoren, zoals de Commissie terecht stelt. Ik
vind het significant dat we in dit document niet alleen kijken naar de economische aspecten van de
detailhandel, maar ook naar de sociale effecten in deze sector en de invloed op milieu en consumenten.

Ik hoop dat het Parlement voor 10 september bijdragen zal leveren. Ik hoop dat het geen tien jaar duurt om
de detailhandelssector eerlijker te maken, want op dit moment worden zowel de consumenten als de
producenten benadeeld.

De Voorzitter. – Hiermee is dit onderdeel beëindigd.

21. Het bevorderen van de toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt en het
versterken van de positie van stagiair en leerling (korte presentatie)

De Voorzitter. - Aan de orde is het verslag (A7-0197/2010) van Emilie Turunen, namens de Commissie
werkgelegenheid en sociale zaken, over het bevorderen van de toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt en
het versterken van de positie van stagiair en leerling [2009/2221(INI)].

Emilie Turunen, rapporteur. − (DA) Mijnheer de Voorzitter, ik sta hier vandaag als jonge politica en als een
rapporteur met een boodschap. In het afgelopen jaar zijn steeds meer vrienden van mij werkloos geworden.
Dit zijn gemotiveerde jonge mensen, die graag een bijdrage aan de samenleving willen leveren, maar die in
plaats daarvan achteraan in de rij van werklozen moeten aansluiten, omdat er geen banen zijn. Er zijn
miljoenen voorbeelden van dit soort jongeren in Europa en het worden er steeds meer. Daarom neemt het
Europees Parlement met dit initiatiefverslag het voortouw voor een nieuwe agenda. Wij willen
jeugdwerkloosheid volledig uitbannen. Wij weigeren om een hele generatie in de greep van jeugdwerkloosheid
te laten komen en we staan erop om jongeren goed op gang te helpen met opleidingen en werkgelegenheid.

Volgens de statistieken worden ongeveer 5,5 miljoen jonge mensen jonger dan 25 in de EU getroffen door
werkloosheid en worden jongeren dubbel zo hard getroffen als de bevolking in het algemeen.

De reden waarom ik bijzonder bezorgd ben over jeugdwerkloosheid is dat het risico bestaat dat er een
levenslang litteken door ontstaat bij zowel het individu als de samenleving. We weten maar al te goed wat
de consequenties zijn wanneer we dingen op hun beloop laten zoals in de jaren tachtig, toen we een generatie
verloren aan langdurige werkloosheid, uitkeringen en sociale uitsluiting. Dat is een te hoge prijs. Het gaat
echter niet alleen om economische prognoses, maar ook om mensen van vlees en bloed. Het gaat om jonge
mensen die voor zichzelf hoge verwachtingen hebben, maar die het gevoel hebben dat ze niet goed genoeg
zijn. Het gaat om jongeren die het moeilijk krijgen om weer terug op de arbeidsmarkt te komen, als we hun
nu niet de helpende hand bieden.

Om deze redenen roepen wij, als Europees Parlement, alle lidstaten op om de bestrijding van de
jeugdwerkloosheid tot een prioriteit te maken en vragen we ze om te investeren in onderwijs. Ook is het om
deze redenen van cruciaal belang dat de EU zich juist op dit moment, als strategische prioriteit, concentreert
op gezamenlijke strategieën. We hebben behoefte aan een geïntegreerde en ambitieuze benadering met een
combinatie van onderwijsbeleid, economisch beleid, werkgelegenheidsbeleid en sociaal beleid. Hier hebben
we op lokaal, nationaal en Europees niveau behoefte aan.

Met dit initiatiefverslag stuurt het Europees Parlement een aantal concrete voorstellen naar de Commissie,
de Raad en de lidstaten. Ik zal enkele van de meest cruciale noemen:

1. We stellen een Europese garantie voor de jeugd voor, die garandeert dat iedere jongere jonger dan 25
maximaal vier maanden werkloosheid meemaakt, waarna de jongere een baan, opleidingstraject of aanvullende
opleiding moet worden aangeboden.

2. We stellen een kwaliteitshandvest voor academische stages voor, waardoor de educatieve waarde van
stages (in het Engels internships) verzekerd is en stagiaires niet als goedkope arbeidskrachten ingezet kunnen
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worden. Tegelijkertijd stellen we betere stageplaatsen (in het Engels apprenticeships) voor jongeren in het
beroepsonderwijs voor.

3. We stellen voor dat alle EU-lidstaten taskforces voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid instellen, en
ook dat de EU gezamenlijk een taskforce instelt voor coördinatie, kennisdeling en nieuwe initiatieven.

4. We stellen voor om meer middelen beschikbaar te stellen voor het Europees Sociaal Fonds en we willen
10 procent, minimaal 10 procent, reserveren voor projecten die gericht zijn op jongeren.

Ook willen we ervoor zorgen dat er een einde komt aan discriminerende praktijken op de arbeidsmarkt,
waarbij jongeren uitsluitend op grond van hun leeftijd worden gehinderd wat betreft hun toegang tot sociale
uitkeringen en een fatsoenlijk loon.

Deze voorstellen en alle andere voorstellen in het verslag vormen samen onze poging om de jeugdcrisis in
Europa te keren. Met het juiste beleid en de juiste investeringen kunnen we de Europese markt omvormen
en een betere toekomst voor de jongeren van Europa creëren. Hier in het Europees Parlement zijn wij erop
voorbereid om onze bijdrage te leveren aan het creëren van meer banen en betere stages en stageplaatsen,
en wij in het Europees Parlement zijn erop voorbereid om voor de jongeren van Europa een verschil te maken.

Elena Băsescu (PPE). - (RO) In de Europese Unie zijn nu meer dan vijf miljoen jongeren tot 25 jaar werkloos.
Dit is bijna twintig procent.

Vanwege de moeilijke economische situatie hebben jongeren het nu nog moeilijker om een fatsoenlijke baan
te vinden. Daarom ben ik van mening dat de lidstaten een actieve integratie van jongeren moeten bevorderen
in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Dat is echter niet mogelijk zonder een solide en kwalitatief
hoogstaande opleiding.

Het potentieel van jongeren wordt onvoldoende benut. Tegen de achtergrond van demografische
verschuivingen kunnen zij op actieve wijze bijdragen aan het consolideren van de sociale zekerheid.

Tot slot wil ik de aandacht vestigen op de situatie van jongeren in landelijke gebieden. De statistieken laten
zien dat zij zijn achtergesteld. Zij vinden nog moeilijker een baan dan jongeren uit een stedelijke omgeving.

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, mobiliteit en opleidingen voor jongeren
zijn begrotingsprioriteiten van het Europees Parlement voor 2011. Slechts een paar weken geleden hebben
we hier in deze zaal ons mandaat goedgekeurd voor de onderhandelingen over de EU-begroting voor 2011.
Voor mij toont het verslag van mevrouw Emilie Turunen heel duidelijk aan dat precies deze gebieden,
mobiliteit en opleidingen voor jongeren, een verhoogde aandacht en actieve maatregelen vereisen.

Er dient op te worden gewezen dat het verslag van mevrouw Turunen het zoveelste bewijs vormt dat het
uiterst belangrijk is om opleidingsvoorwaarden te garanderen en alle praktische vormen van jongerenmobiliteit
te steunen om zo de 2020-strategie te verwezenlijken. De vereenvoudiging van de toegang tot de arbeidsmarkt
voor jonge mensen is tegelijk een maatregel die noodzakelijk is voor de vermindering van de algemene
werkloosheidsgraad in de EU-landen, van de werkloosheid die de grootste hindernis en blokkade is voor de
economische groei. Daarom is het des te belangrijker dat de EU-begroting, waar nu over wordt onderhandeld,
geschikte middelen bevat om de in het verslag beschreven doelstellingen te verwezenlijken.

Jarosław Kalinowski (PPE). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, werkloosheid is een probleem dat de Europese
Unie voornamelijk in de voorbije jaren heeft getroffen en dat door de economische crisis is aangewakkerd.
Dit probleem wordt nog ernstiger, als het steeds meer jonge mensen treft, die hun opleiding op school of
aan de universiteit hebben beëindigd en op hun eigen benen willen staan. Buiten de ernstige
sociaalpsychologische consequenties, die werkloosheid heeft voor een jongere, heeft de massale omvang
van dit verschijnsel ook zeer negatieve gevolgen voor de economie van de afzonderlijke landen. We mogen
niet toelaten dat de volgende generaties van EU-burgers met het spookbeeld van maatschappelijke discriminatie
en een belabberde conjunctuur worden geconfronteerd. Daarom moeten we alles in het werk stellen om de
jongeren een degelijke opleiding en beroepsstage, en ook een eerlijk salaris te garanderen en hun op die
manier waardige levensomstandigheden en een goede start als volwassene te verzekeren.

Sergio Gaetano Cofferati (S&D). - (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik wil mevrouw Turunen
danken voor haar werk. Alle statistieken tonen keihard aan dat in elke lidstaat van de Unie, zonder enige
uitzondering, mensen met een tijdelijke baan, vrouwen en immigranten het hardst getroffen zijn door de
crisis.
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Mensen met een tijdelijke baan zijn hoofdzakelijk jongeren. Dat is de reden waarom er zulke indrukwekkende
percentages jongeren zijn die geen werk kunnen vinden. Het zijn cijfers die we al heel lang niet hebben gezien.
De trage groei – velen voorspellen pas voor over twee jaar groei – en het feit dat ouderen langer doorwerken
vanwege de hervorming van de socialezekerheidsstelsels, waar we allemaal van op de hoogte zijn, zullen
ertoe leiden dat dit probleem de komende jaren verder toeneemt.

Daarom is het werk dat is verzet zo belangrijk en is het absoluut noodzakelijk dat alle lidstaten
jeugdwerkloosheid als een specifiek probleem beschouwen waarvoor maatregelen genomen moeten worden.

Sylvana Rapti (S&D). – (EL) Mijnheer de Voorzitter, met dit uitstekende initiatiefverslag van mevrouw
Emilie Turunen, die ik bij deze gelukwens, vraagt het Europees Parlement de Raad en de Commissie om een
betere werkgelegenheidsstrategie, en wel om een heel eenvoudige reden: de jongeren hebben Europa nodig,
maar Europa heeft ook zijn jongeren nodig.

Deze relatie gaat twee kanten uit en is zeer belangrijk. Zij moet goed functioneren, en wel om een heel
eenvoudige reden: als deze relatie namelijk niet functioneert, zullen beide kanten er armer op worden.
Jongeren hebben nog een heel leven voor de boeg en krijgen nog een tweede of derde kans. Europa is echter
aan het verouderen en krijgt misschien geen nieuwe kans meer in deze moeilijke tijden van economische
crisis.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - (PT) Mijnheer de Voorzitter, zoals dit verslag aantoont zijn de problemen
waar jongeren mee te kampen hebben zeer ernstig en is het voor hen steeds moeilijker om een baan te vinden.

De jeugdwerkloosheid in de Europese Unie bedraagt gemiddeld al meer dan 21 procent en in sommige
landen ligt dat percentage nog veel hoger. Het is voor jongeren steeds moeilijker om na het afronden van
hun opleiding een baan te vinden met rechten en een fatsoenlijk salaris. Over het algemeen krijgen ze slechts
een – veelal onbetaalde – stageplaats aangeboden. Zo worden jongeren die werk nodig hebben uitgebuit en
krijgen ze nog geen eens een vergoeding voor hun stage. Als ze al werk krijgen is het een onzekere, slecht
betaalde baan zonder rechten.

Dit is een onaanvaardbare situatie en daarom dient er doelgericht beleid te komen om een eind te maken
aan deze uitbuiting. Daarbij valt te denken aan het scheppen van werkgelegenheid voor jongeren die geen
baan hebben maar ook aan het garanderen van rechten aan jongeren die al werk hebben.

Oreste Rossi (EFD). - (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, het is van fundamenteel belang jongeren
te helpen en te begeleiden bij het betreden van de arbeidsmarkt. De opleiding die de toekomstige werknemers
op school volgen volstaat niet, ook het leerlingenwezen in bedrijven moet worden bevorderd.

Het bestrijden van werkloosheid, met name van jeugdwerkloosheid, is een van de belangrijkste uitdagingen
van de Europese Unie. Juist daarom moeten we oppassen niet te veel te vragen aan de bedrijven, bijvoorbeeld
bij het bestrijden van klimaatverandering. Als die bedrijven vervolgens besluiten hun poorten te sluiten is
er namelijk helemaal geen toekomst meer voor onze werknemers. Laten we eerder denken aan het tegengaan
van de invoer van laaggeprijsde goederen uit derde landen die onze regels en werknemersrechten, met name
van minderjarigen, niet eerbiedigen.

Angelika Werthmann (NI). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, het wordt duidelijk wie er werkelijk worden
getroffen door de aanhoudend slechte economische situatie in de EU, namelijk de jongeren onder de 25 jaar,
van wie 21,4 procent werkloos is. Dat percentage is twee keer zo hoog als het totale werkloosheidspercentage
in de EU. Jonge werklozen hebben ook nog later in hun leven last van de gevolgen van de werkloosheid. De
werkloosheid onder jongeren brengt ook aanzienlijke negatieve sociale en economische gevolgen voor de
samenleving met zich mee, maar vooral voor de economische ontwikkeling. De jeugd is onze toekomst. We
moeten onze jongeren een goede en eerlijke kans geven, bijvoorbeeld door investeringen in onder andere
beter onderwijs en goede scholing, om hun een goede basis te bieden.

Elisabeth Köstinger (PPE). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, de Europese jongeren hebben een duidelijk
vooruitzicht nodig. Met dit verslag wordt de eerste stap in de goede richting gezet. Ze hebben behoefte aan
het vooruitzicht van een zekere toekomst, waarbij ze financieel niet afhankelijk zijn van anderen, maar een
zelfstandig leven kunnen leiden.

Daarbij speelt de intrede in het beroepsleven een belangrijke rol. Vaak is het de bedoeling dat stages deze
stap gemakkelijker maken, maar hier wordt maar al te vaak misbruik van gemaakt. Er moet daarom een
juridisch kader worden ontwikkeld dat niet alleen jonge toegewijde vrouwen en mannen beschermt, maar
ook garanties biedt voor de kwaliteit van de stages die zij volbrengen. Een stage moet gezien worden als een
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onderdeel van het opleidingsproces van jongeren en niet als een mogelijkheid voor een werkgever om gebruik
te maken van goedkope arbeidskrachten. Jonge gemotiveerde en toegewijde vrouwen en mannen mogen
niet op deze of een andere manier worden uitgebuit en benadeeld. We moeten vastbesloten de strijd aangaan
tegen leeftijdsdiscriminatie, want de jeugd is onze toekomst. We moeten hen beschermen en steunen.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, ook ik heb het door mevrouw Turunen
voorbereide verslag aandachtig gelezen, en ik moet zeggen dat dit een uiterst complex probleem is.
Werkloosheid bij jongeren betreft twee aspecten.

Het eerste aspect betreft de inspanningen die wij zouden moeten leveren om ervoor te zorgen dat
afgestudeerden ook effectief een baan kunnen vinden. Al het beleid waarover de Europese Unie beschikt zou
hieraan moeten meehelpen, ook het landbouwbeleid. Tijdens de hervorming van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid zouden we ervoor moeten zorgen dat er binnen de totale EU-begroting plaats wordt gemaakt
voor de juiste programma’s, projecten en middelen voor deze doelstellingen.

Het tweede aspect betreft de maatschappelijke projecten, die ervoor zullen zorgen dat jongeren op hun eigen
benen kunnen staan en kunnen rekenen op een openbare dienstverlening van hoge kwaliteit. Ik denk hier
aan scholen, kleuterscholen en kinderopvang, waaraan er zelfs in hele grote steden een nijpend tekort is, om
het nog niet te hebben over de kleine stadjes en dorpjes in alle gebieden van de Europese Unie.

Seán Kelly (PPE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, jeugdwerkloosheid is op dit moment een karikatuur in de
Europese Unie. Het is absoluut tragisch dat 20 procent van de jonge mensen werkloos is. Veel van hen zijn
hoogopgeleid, volledig gekwalificeerd en wanhopig op zoek naar werk, maar ze kunnen geen baan vinden
omdat ze moeten boeten voor de zonden van anderen – de zonden van financiële terroristen, inhalige
speculanten, bankiers met veel te hoge salarissen, golfende, niet-presterende reguleerders. Als gevolg daarvan
komen jonge mensen niet aan werk.

We moeten hier iets aan doen. We moeten stageplaatsen en werkgelegenheid voor hen scheppen. Het hoeven
geen banen met hoge salarissen te zijn en het hoeven niet eens voltijdbanen te zijn, maar deze jongeren
moeten aan het werk worden geholpen, want hoe langer iemand zonder werk zit, hoe moeilijker het wordt
om een goede werknemer te worden. We moeten nu maatregelen nemen. Als we dat doen, bewijzen we de
jongeren van deze Unie een grote dienst en dat zal niet vergeten worden.

Frédéric Daerden (S&D). – (FR) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, dames en heren, het
verheugt mij bijzonder dat deze tekst in de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken is goedgekeurd.
De stemming over dit verslag komt als geroepen, juist nu wij bezig zijn met de onderhandelingen over de
EU-begroting voor 2011. Het Parlement heeft namelijk de wens uitgesproken om het beleid voor jongeren
boven aan de politieke agenda te zetten. Daar zijn wij blij om, maar dit beleid mag niet beperkt blijven tot
de mobiliteit van jongeren. Het moet ook gericht zijn op hun rechten. En dat is precies waar het hier om
gaat.

De geconstateerde uitbuiting van stagiairs is verontrustend en brengt het risico met zich mee dat er een
alternatieve arbeidsmarkt voor jongeren ontstaat. Deze wankele positie van jonge stagiairs die stages vervullen
op plaatsen waar zij ook zouden kunnen worden aangenomen, is schadelijk voor de Europese economie en
met name voor de financiering van de socialezekerheidsstelsels.

In dit opzicht ben ik blij dat mijn amendement, waarin wordt opgeroepen deze stagiairs behoorlijke levens-
en arbeidsvoorwaarden te bieden, in dit verslag is opgenomen. Naar mijn mening wordt met dit verslag een
stap gezet op weg naar een echt Europees statuut voor stagiairs.

Katarína Neveďalová (S&D). - (SK) Dus eindelijk symbolisch een jong persoon. Het gemiddelde
werkloosheidscijfer onder jongeren in de Europese Unie ligt momenteel rond de 21 procent, maar in sommige
landen ligt het zelfs rond de 40 procent. Dat is ontzettend veel en daar moet beslist iets aan worden gedaan.

Jongeren zijn op het moment de meest kwetsbare bevolkingsgroep, want wie geen werk vindt, kan ook niet
voorzien in zelfstandige woonruimte, laat staan een gezin stichten, wat weer gevolgen heeft voor het huidige
demografische probleem van de Europese Unie. We moeten de jongeren daadwerkelijk helpen, en niet alleen
zeggen dat we er iets aan zullen doen. Er zijn concrete stappen nodig, die zorgen voor verandering.

Bovendien moeten we ons ervan bewust zijn, dat korten op uitgaven in het onderwijs in deze tijd van
wereldwijde economische crisis het allerstomste is wat we kunnen doen, want zo verzekeren we ons alleen
van een onwetende bevolking in de toekomst.
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Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Commissie. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, als eerste wil ik uw rapporteur,
mevrouw Turunen, bedanken voor haar verslag, dat op het juiste moment komt. Zoals verschillende sprekers
al hebben benadrukt, is het heel duidelijk dat de jonge generatie bijzonder hard getroffen is door de
economische crisis en dat het werkloosheidscijfer onder jonge mensen duidelijk onaanvaardbaar is. We
mogen het talent van onze jongeren niet verloren laten gaan, nu een op de vijf jonge Europeanen geen werk
en geen goede vooruitzichten heeft.

De Commissie is daarom erg blij, en dat geldt ook voor mij persoonlijk, met de zeer goede titel van dit verslag,
want het is heel duidelijk dat we banen van betere kwaliteit nodig hebben voor jonge mensen en dat ze
passende werkervaring moeten opdoen. Waar en hoe kun je beter werkervaring opdoen dan door middel
van hoogwaardige leerplaatsen of stages? Ik ben het er daarom volledig mee eens dat deze vormen van
praktijkscholing goed moeten worden gebruikt en niet in de plaats mogen komen van normale banen, zoals
verschillende sprekers hebben benadrukt.

Volledige erkenning van het negatieve effect van de economische crisis op de jongere generatie kwam tot
uiting in het voorstel van de Commissie voor de EU 2020-strategie. Het is geen toeval dat twee van de
voornaamste doelstellingen van de Europa 2020-strategie omgaan met jongeren en omgaan met het belang
van beter onderwijs zijn, om ervoor te zorgen dat een groter deel van de jongere generatie een universitair
diploma behaalt en om het aantal jonge leerlingen dat er niet in slaagt het basisonderwijs of middelbaar
onderwijs af te ronden terug te dringen.

De Commissie zal daarom met een concreet voorstel komen om de lidstaten te helpen deze doelstellingen
te behalen. We zullen ons vlaggenschipinitiatief in september presenteren op ‘Youth on the Move’ en we
zullen de nadruk leggen op de ontwikkeling van een volledig geïntegreerd beleid, waarin onderwijs, scholing
en werkgelegenheid bij elkaar worden gebracht.

De doelstelling is de totstandbrenging van een raamwerk op EU-niveau voor het bevorderen van
werkgelegenheid voor jongeren, onder meer door middel van beleid om ervoor te zorgen dat jongeren zijn
uitgerust met de vaardigheden en competenties die ze nodig hebben en waaraan de arbeidsmarkt behoefte
heeft, door middel van specifieke maatregelen om jonge mensen aan hun eerste baan te helpen en om ervoor
te zorgen dat ze kunnen opklimmen als ze de arbeidsmarkt eenmaal hebben betreden.

We zullen maatregelen presenteren om jonge ondernemers te ondersteunen en het aantal jongeren dat buiten
loondienst werkzaam is te vergroten en we willen gerichte maatregelen voorstellen voor jonge mensen die
geen of een lage kwalificatie hebben, om hen te helpen op te klimmen op de arbeidsmarkt.

Zoals ik aan het begin al zei, ben ik het met de sprekers eens dat we concrete en positieve maatregelen moeten
vinden om een einde te maken aan de verspilling van het talent en de energie van jongeren en om de jonge
mensen in Europa te helpen. Ik weet zeker dat we met de steun van het Europees Parlement een passend
recept zullen vinden om deze zeer ernstige crisis te boven te komen.

De Voorzitter. – Het debat is gesloten.

De stemming vindt morgen, dinsdag 6 juli, om 12.00 uur plaats.

Schriftelijke verklaringen (artikel 149)

Liam Aylward (ALDE), schriftelijk. – (GA) De werkloosheid onder jongeren neemt wereldwijd snel toe;
momenteel hebben jongeren weinig kans op een vaste baan. Jongeren die de arbeidsmarkt betreden, kampen
met leeftijdsdiscriminatie; ik ben dan ook blij dat in het verslag voorstellen worden gedaan om de toegang
van jongeren tot de arbeidsmarkt te bevorderen.

Ik ben bijzonder verheugd over het voorstel om meer banen te scheppen door werkgevers te stimuleren in
jongeren te investeren. Permanente scholing en instructie zijn buitengewoon belangrijk voor het vergroten
van de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt; het hoger onderwijs is erg waardevol op dit vlak.

Stages en leerlingschappen moeten worden bevorderd om ervoor te zorgen dat jongeren in hun
levensonderhoud kunnen voorzien en niet worden uitgebuit en in de toekomst de arbeidsmarkt betreden
zonder dat zij op grond van hun leeftijd worden gediscrimineerd. De Raad, de Commissie en de lidstaten
moeten in contact treden met jongeren opdat zij in hun beleid rekening kunnen houden met de behoeften
en prioriteiten van jongeren.
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Corina Creţu (S&D), schriftelijk. – (RO) Het zorgwekkende percentage jongeren zonder werk – twee keer
zoveel als het algemene werkloosheidscijfer in de EU – laat zien hoe moeilijk het is voor jongeren om werk
te vinden, een tendens die door de crisis nog wordt versterkt. De jongere generatie wordt disproportioneel
getroffen door de economische crisis en loopt het risico op sociale uitsluiting. Meer dan 5,5 miljoen Europese
jongeren zonder werk worden geconfronteerd met armoede en met moeilijkheden om naar school te gaan.
Jongeren zijn gedwongen om onzekere banen te accepteren, tegen een klein salaris en verminderde sociale
zekerheid, terwijl de gezondheid en veiligheid op de werkplek onder druk staan. In landelijke gebieden zijn
de jongeren nog kwetsbaarder. In landen als Roemenië wordt de toekomst van vele kinderen en jongeren
op het platteland verwoest door armoede, werkloosheid, werken op jonge leeftijd en schoolverlaten.

Naast strategieën om de economie weer op gang te brengen en banen te creëren, om het onderwijsproces
aan te passen zodat het niet aan de lopende band werklozen produceert, om zwart werken en uitbuiting van
jongeren te bestrijden, ben ik van mening dat het nodig is een Europese garantie voor de jeugd in te stellen.
Hierdoor zou iedere jongere na vier maanden werkloosheid een aanspraak moeten kunnen maken op een
baan, of een combinatie van werken en leren.

Petru Constantin Luhan (PPE), schriftelijk. – (RO) De economische teruggang heeft een sterke groei van de
jeugdwerkloosheid veroorzaakt, een van de meest urgente problemen van Europa. Op dit moment zijn meer
dan 5,5 miljoen jongeren tot 25 jaar werkloos, of wel 21,4 procent – het dubbele van het algemene
werkloosheidspercentage. De vorige crises hebben laten zien dat jongeren het meest te lijden hebben omdat
ze het laatst in dienst zijn gekomen en in veel gevallen het eerst weer worden ontslagen.

Veel jongeren, met name in het zuiden van Europa, hebben kortlopende arbeidscontracten, hetgeen betekent
dat ze eenvoudig ontslagen kunnen worden in crisisperiodes.

De Europese Commissie moet de financiering van het Europees Sociaal Fonds vergroten, ten minste tien
procent van dit fonds toewijzen aan projecten voor de jeugd, en de toegang tot dit fonds vereenvoudigen.

Ik ben van mening dat de volgende aspecten die op Europees niveau voor jongeren kunnen worden geregeld
het meest belangrijk zijn: het Europees Kwaliteitshandvest voor stages, dat ervoor zal zorgen dat, in het geval
waarin stages een deel van de opleiding vormen, bepaalde normen in acht worden genomen. Daarnaast is
belangrijk de Europese garantie voor de jeugd, op basis waarvan iedere jongere in de EU na vier maanden
werkloosheid aanspraak kan maken op een baan.

Rovana Plumb (S&D), schriftelijk. – (RO) De jeugd is de toekomst van Europa, maar ook een van de meest
kwetsbare groepen in de samenleving, vooral tijdens de huidige economische en financiële crisis. In het
zuiden en oosten van Europa is het werkloosheidspercentage onder jongeren bijna 30 procent. Jongeren
moeten kunnen profiteren van grotere kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, van betere
mechanismen voor sociale insluiting en een actieve deelname aan de maatschappij.

Om bij te dragen aan de totstandkoming een ‘Europa van de jongere generatie’ op de arbeidsmarkt moeten
de lidstaten zorgen voor een coherente overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt door middel van
bevordering en ondersteuning van een aantal maatregelen, zoals betaalde stages en professioneel advies.
Daarnaast moeten ze zorgen dat jongeren en jonge moeders toegang hebben tot de arbeidsmarkt en de
socialezekerheidsvoorzieningen. Jongeren moeten bovendien worden beschermd tegen contracten die hen
kwetsbaar maken tegenover de werkgever. Dit is het moment waarop de positie van de jongeren moet worden
versterkt door de zekerheid van een ontwikkelde, echt Europese, omgeving om in te werken en leven.

22. Atypische arbeidsovereenkomsten, verzekerde beroepstrajecten, flexizekerheid
en nieuwe vormen van sociale dialoog (korte presentatie)

De Voorzitter. – Aan de orde is het verslag (A7-0193/2010) van Pascale Gruny, namens de Commissie
werkgelegenheid en sociale zaken, over atypische arbeidsovereenkomsten, verzekerde beroepstrajecten,
flexizekerheid en nieuwe vormen van sociale dialoog [2009/2220(INI)].

Pascale Gruny, rapporteur. − (FR) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, dames en heren, als er
één les is die wij op dit punt moeten leren, dan is het wel dat fulltime arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde
tijd de norm moeten blijven.

Allereerst wil ik alle collega’s bedanken die hebben meegewerkt aan het opstellen van dit verslag.
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Op dit moment ben ik teleurgesteld dat er over een onderwerp als dit, dat centraal staat in de 2020-strategie,
geen debat kon worden gehouden. Verscheidene collega’s hadden zich over dit thema willen uitspreken,
maar hebben daarvoor niet de kans gekregen. Ik verzoek hun echter dringend om hun bijdrage in schriftelijke
vorm in te dienen bij de diensten van het Parlement.

Ik ben eveneens teleurgesteld over het feit dat er door de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie een
alternatieve ontwerpresolutie is ingediend die vrijwel identiek is aan mijn verslag, nadat wij met alle fracties
nauw hadden samengewerkt en talloze raadplegingen hadden gehouden om tot een akkoord te komen.

De twee elementen die mevrouw Schroedter in de alternatieve ontwerpresolutie heeft toegevoegd, kunnen
niet worden gesteund door mijn fractie, en zijn door de parlementaire commissie tijdens de stemming
verworpen.

Wat de kern van deze voorstellen betreft, wil ik allereerst ingaan op het verschijnsel “schijnzelfstandigen”.
Het klopt dat dit een echt, veel voorkomend probleem is. In het verslag wordt al vermeld dat wij een betere
definitie voor zelfstandigen willen, maar dan moeten wij er wel voor zorgen dat het criterium voor
niet-zelfstandigen duidelijk wordt gedefinieerd, in plaats van ons te baseren op een vermoeden van
werknemerschap. De definitie die door de Groenen wordt voorgesteld, is veel te vaag en biedt geen enkele
toegevoegde waarde aan de tekst die door de commissie is goedgekeurd.

Verder wil ik ingaan op de oproep voor een richtlijn om alle werknemers dezelfde rechten te garanderen,
inclusief het recht om zich aan te sluiten bij een vakvereniging, los van hun beroepsstatus. Ik begrijp niet
goed om welke rechten het precies gaat, of wat werknemers of zelfstandigen ervan weerhoudt een
vakvereniging op te richten of zich erbij aan te sluiten. Volgens mij heeft een oproep voor een dergelijke
richtlijn geen zin en valt dit buiten de communautaire bevoegdheden.

In mijn verslag wilde ik fulltime arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd tot norm verheffen en wilde
ik het feit dat reguliere arbeidsplaatsen ten onrechte worden vervangen door allerlei atypische
arbeidsovereenkomsten, veroordelen. Ik wijs er nog eens op dat het beginsel “flexizekerheid” niet alleen
flexibiliteit inhoudt, teneinde te kunnen inspelen op de behoeften van de arbeidsmarkt, maar vooral ook de
zekerheid van een baan, waarbij het ene principe niet ten koste mag gaan van het andere.

De Europese Unie moet haar inspanningen voor wat betreft investeringen in vaardigheden en beroepsopleiding
ter ondersteuning van duurzame werkgelegenheid opvoeren. Het werkloosheidspercentage is nog steeds
veel te hoog in de Europese Unie, en dus is er op de arbeidsmarkt een rol weggelegd voor atypische
arbeidsovereenkomsten.

Voor jongeren kan een atypische arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld een eerste ervaring op de arbeidsmarkt
betekenen. Als een atypisch contract jongeren een kans kan bieden en behulpzaam kan zijn bij het vinden
van een baan via een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan ben ik er voorstander van. Ook als het
atypische contract voor mensen die al langere tijd werkloos zijn een overgangsfunctie vervult om op de
arbeidsmarkt terug te keren, ben ik vóór deze contractvorm. Tot slot, als het atypische contract gebruikt
wordt in het kader van de overgang van de ene baan naar de andere, of van de ene beroepsstatus naar de
andere, dan ben ik er eens te meer voorstander van, want het belangrijkste doel is mensen aan het werk te
houden.

Daarnaast wil ik de nadruk leggen op de cruciale rol die de sociale partners en maatschappelijke organisaties
spelen bij de bepaling en implementatie van het werkgelegenheidsbeleid. Ik roep alle lidstaten op om hen
volwaardig te laten deelnemen, want hun inbreng varieert maar al te vaak van de ene lidstaat tot de andere.
Tot slot moet de sociale en institutionele erkenning die de sociale partners en maatschappelijke organisaties
genieten nog verder verbeterd worden.

Met dit verslag geeft het Europees Parlement een krachtig signaal af aan de regeringen van de lidstaten en
aan de Commissie. De verzekering van beroepstrajecten is een absolute voorwaarde om een sociaal Europa
te verwezenlijken. De bal ligt nu in het kamp van de Europese Raad, die zich hopelijk zal houden aan zijn
besluiten van de Voorjaarstop 2010 met betrekking tot de werkgelegenheid.

De Europese Unie heeft behoefte aan duidelijke richtsnoeren en concrete maatregelen voor het behoud van
werkgelegenheid in onze regio´s en het creëren van nieuwe perspectieven in het kader van de 2020-strategie.

Elisabeth Köstinger (PPE). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik wil de rapporteur bedanken voor dit verslag
dat duidelijk reageert op een actueel probleem van de Europese arbeidsmarkt, namelijk flexizekerheid. Uit
de statistieken blijkt dat er de laatste jaren een duidelijke verschuiving van voltijdbetrekkingen naar
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deeltijdbetrekkingen heeft plaatsgevonden. Bovendien zijn er meer atypische arbeidsvormen bijgekomen.
We moeten deze vooral bespreken en waarderen met het oog op de rechten van de werknemers – vooral
omdat momenteel zeer veel arbeidsplaatsen op de tocht staan en er in veel gevallen misbruik wordt gemaakt
van deze atypische arbeidsvormen.

We hadden een duidelijke lijn nodig om adequaat op deze veranderingen te kunnen reageren. Die is te vinden
in dit verslag. Hierin worden belangrijke thema’s behandeld, zoals het creëren van duurzame arbeidsplaatsen,
het bevorderen van onderwijs en nascholing en gelijke kansen voor man en vrouw. We moeten de voordelen
van flexizekerheid benadrukken en we moeten ons hiervoor blijven inzetten.

Sergio Gaetano Cofferati (S&D). - (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik wil mevrouw Gruny
bedanken voor haar uitstekende werk en voor de grote gevoeligheid die ze aan de dag gelegd heeft door ook
rekening te houden met het standpunt van andere politieke culturen.

Daar een dergelijke opstelling niet altijd gebruikelijk is, is het goed daarbij stil te staan. In het document
worden een aantal belangrijke beweringen gedaan, die hier bij het debat herhaald zijn. Ik doel onder meer
op de stelling dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als de normale gang van zaken moet worden
beschouwd en dat in ieder geval allen die een contract voor bepaalde tijd hebben – uit vrije keuze of daartoe
gedwongen – op dezelfde rechten moeten kunnen rekenen als andere werknemers. Alles moet namelijk
gericht zijn op het normaliseren zonder onzekerheid te creëren.

Ook wat de rapporteur opnieuw heeft gezegd over de sociale dialoog is erg belangrijk. Het is erg belangrijk
dat de waardevolle kant van vertegenwoordigende organisaties van werkgevers en werknemers wordt erkend.
Collectieve vertegenwoordiging en collectieve onderhandelingen vormen een element van beschaving en
cohesie in de arbeidsverhoudingen.

Ilda Figueiredo (GUE/NGL). - (PT) Mijnheer de Voorzitter, het aandringen op flexibiliteit en de zogenaamde
flexizekerheid heeft geleid tot een sterke toename van onzeker en atypisch werk. In plaats van een uitzondering
te vormen zijn dergelijke contracten de algemene regel geworden bij het aanstellen van vrouwen en jongeren,
sinds het accent is komen te liggen op flexibiliteit op de arbeidsplaats en de zogenaamde flexizekerheid.

Samen met de stijgende werkloosheid is dat een van de meest zichtbare kanten van de crisis van het kapitalisme
die wij nu beleven. Onzeker en atypisch werk is in het bijzonder verantwoordelijk voor de toename van het
aantal werknemers dat in armoede leeft als gevolg van zeer lage lonen die niet voldoende zijn om een
fatsoenlijk bestaan te kunnen leiden.

Eind 2008 verkeerden al 19 miljoen mensen in de Europese Unie in dergelijke omstandigheden. Nu, met de
toegenomen werkloosheid, zullen er nog vele miljoenen werknemers bijgekomen zijn die in armoede leven
hoewel ze werk hebben.

Daarom moet er gebroken worden met het neoliberale beleid waardoor arbeidsrechten kwetsbaar zijn
geworden. Daar valt ook de flexizekerheid onder waarbij de zekerheid altijd vergeten wordt. Het is tijd de
waardigheid van degenen die werken en rijkdom produceren te respecteren.

Oreste Rossi (EFD). - (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik haak in op wat de voorgaande spreekster
heeft gezegd. Zij heeft volledig gelijk als ze stelt dat te lage lonen de circulatie van geld in feite belemmeren.
Armoede betekent de geldcirculatie verkleinen en de moeilijkheden vergroten.

Atypische arbeidsovereenkomsten vertonen een stijgende tendens. Indien dergelijke contracten op een
efficiënte manier worden gebruikt kan het een nuttig instrument zijn om de huidige economische en sociale
crisis te overwinnen. Om dat doel te realiseren moeten atypische arbeidsovereenkomsten echter aan bepaalde
voorwaarden voldoen. Flexibiliteit moet gecombineerd gaan met zekerheid, zodat situaties vermeden worden
waarin laaggeschoolde werknemers laaggeschoold werk doen en een laag loon ontvangen.

Het thema flexizekerheid is verbonden met het thema scholing van werknemers tijdens hun hele werkende
leven. Die scholing wordt gezien als een garantie voor opneming in het arbeidsproces en voor sociale
integratie. Steviger bescherming van atypische arbeidsvormen is belangrijk om zwart werk te verminderen
en vrouwen en jongeren een betere behandeling te garanderen.

Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Commissie. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil de rapporteur, mevrouw
Gruny, bedanken voor haar verslag. Ik denk dat zelfs de timing heel goed is, want ik zie het grote belang van
het verslag en de sterke onderlinge relatie tussen dit verslag en het verslag dat we zojuist hebben besproken.
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De kwesties die de rapporteur in haar verslag aan de orde stelt, zijn zeer actueel, want atypische contracten,
flexizekerheid en het belang van de sociale dialoog zijn zeer belangrijk voor de instelling van nieuwe en
goede omstandigheden op de arbeidsmarkt. Ik ben ook blij met de belangrijkste boodschappen van het
verslag en het doet mij plezier dat deze grotendeels in overeenstemming zijn met de aanpak van de Commissie
en de nieuwe Europa 2020-strategie.

Ik vind het een grote geruststelling dat het Parlement de eerlijke, evenwichtige tenuitvoerlegging van de
beginselen van flexizekerheid krachtig steunt. Ik ben het er ook mee eens dat het nodig is om onze manier
van denken over flexizekerheid te herzien in het licht van de huidige crisis. Hoewel de algemene beginselen
en de vier componenten van flexizekerheid geldig blijven, moet de inhoud ervan verder worden uitgewerkt
in het licht van de nieuwe omstandigheden die het gevolg zijn van de huidige economische crisis – zoals
hogere werkloosheid, beperkingen van de begroting, de ontwikkeling van de nieuwe vormen van
werkgelegenheid, snellere en complexere overgangen en meer gediversifieerde profielen van werkzoekenden.

Ik ben ook van mening dat de sociale dialoog over flexizekerheid op alle niveaus moet worden versterkt –
op Europees, nationaal, lokaal en, zeer belangrijk, bedrijfsniveau. Dat is de voorwaarde voor een succesvolle
tenuitvoerlegging van flexizekerheid. De Commissie zal de tenuitvoerlegging van Europa 2020 onder meer
ondersteunen door middel van een reeks vlaggenschipinitiatieven. Naar een daarvan heb ik zo-even al
verwezen, maar er zullen nog meer vlaggenschipinitiatieven komen om een agenda op te stellen voor nieuwe
vaardigheden en banen, waarbij we zullen analyseren wat voor arbeidsvereisten er in de komende jaren
zullen zijn voor de jongere generatie.

Dit voorstel van de Commissie, dat in november zal worden aangenomen, zal erop gericht zijn voorwaarden
te scheppen voor het moderniseren van de Europese arbeidsmarkten, teneinde de werkgelegenheidsniveaus
te verhogen en de duurzaamheid van onze sociale modellen te garanderen. Het zal ingaan op veel van de
kwesties die ter sprake komen in het verslag van mevrouw Gruny, waaronder flexizekerheid en de sociale
dialoog. Ik ben daarom erg dankbaar voor de bijdrage van het Parlement.

Mevrouw Gruny, geachte leden van het Europees Parlement, de Commissie en ikzelf kijken ernaar uit de
bespreking van deze onderwerpen met u voort te zetten.

De Voorzitter. – Het debat is gesloten.

De stemming vindt morgen, dinsdag 6 juli, om 12.00 uur plaats.

Schriftelijke verklaringen (artikel 149)

Mara Bizzotto (EFD), schriftelijk. – (IT) We maken op dit moment een moeilijke periode door, wat blijkt uit
de cijfers van de crisis en de zorgwekkende percentages jeugdwerklozen in Europa. Daarom is de relatie
tussen jongeren en de arbeidsmarkt een zeer belangrijk thema, waar we niet omheen kunnen gezien de spoed
waarmee burgers, en met name onze jongeren, een concreet antwoord verwachten. Om licht te zien aan het
eind van de tunnel van de werkloosheid die zich op een historisch dieptepunt bevindt, is het noodzakelijk
de band tussen bedrijven en opleiding te verstevigen, met name om het doorgeven van vaardigheden en
kennis te bevorderen. Voor de revolutie van de kennismaatschappij werden kennis en informatie bijna
uitsluitend opgedaan op school. Tegenwoordig schijnen de gegevens te bevestigen dat slechts een gedeelte
van de kennis wordt verworven op school en dat multimediale instrumenten en het leren in de praktijk een
cruciale rol blijken te spelen. De band met het territorium kan daarom volgens mij een unieke leertuin zijn
voor het overdragen van hoogwaardige kennis die kan worden geëxporteerd, als we KMO’s en plaatselijke
ambachtelijke bedrijven en hun potentiële mogelijkheden voor stages en leertijden in ogenschouw nemen.

Erminia Mazzoni (PPE), schriftelijk. – (IT) In de talrijke resoluties en besluiten van het Parlement en van de
Raad van de EU inzake werk van de afgelopen drie jaar zijn de acties vastgelegd om doelstellingen te kunnen
realiseren als meer flexibiliteit en zekerheid, bestrijding van grijs werk en het verstevigen van de sociale
dialoog. Die inspanningen op het vlak van regelgeving hebben echter niet geleid tot het bereiken van de
doelstellingen van Lissabon, terwijl atypische arbeidsvormen – die waren bedacht om via meer flexibiliteit
het betreden van de arbeidsmarkt te vergemakkelijken – veelal instrumenten zijn geworden om sociaal
zwakkeren uit te buiten. Zwakke categorieën als vrouwen, jongeren, bejaarden, mensen met weinig scholing
en inwoners van minder ontwikkelde gebieden worden eerder met onzekere dan met flexibele
arbeidsvoorwaarden geconfronteerd. Het verzoek van de Commissie komt op een delicaat moment voor de
mondiale economie, waardoor de werkgelegenheid nog meer schade zou kunnen oplopen. Krachtige actie
op Europees niveau is onontbeerlijk om beleid gericht op sociale cohesie – de pijler van het verenigde Europa
– te bevorderen, de genderbarrières te slechten en geografische onevenwichtigheden te compenseren.
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Tegenover meer investeringen van de EU in scholing, vereenvoudiging en zekerheid moeten meer investeringen
van de lidstaten staan. Arbeid moet opnieuw een waarde worden.

Sirpa Pietikäinen (PPE), schriftelijk. – (FI) De uitgangspunten van het verslag, de handhaving en ontwikkeling
van het Europese arbeidsmarktmodel, arbeidscontracten van onbepaalde duur en het driepartijensysteem
alsmede het oplossen van de problemen met betrekking tot atypisch werk en zwart werk, zijn allemaal
verstandige doelen. Bij de huidige snelle veranderingen in het arbeidsleven zijn atypische
arbeidsovereenkomsten helaas typisch geworden.

Het is momenteel zeer belangrijk te bekijken wat er op de as werknemer-ondernemer gebeurt. Terwijl de
drempels voor ondernemerschap worden verlaagd, is het ook belangrijk ervoor te zorgen dat werknemers
niet worden geëxternaliseerd en op die manier schijnondernemers worden, die bijvoorbeeld in een zwakkere
positie dan anderen terechtkomen met betrekking tot hun sociale zekerheid en ontslagbescherming. Vooral
onder de jongste en oudste werknemers en vrouwen zijn atypische arbeidsovereenkomsten de afgelopen
jaren sterk toegenomen. Dat is onder meer zorgwekkend omdat deze groepen als eerste flexibel moeten zijn
met betrekking tot hun arbeidsvoorwaarden of zelfs hun arbeidsplaatsen.

In de verschillende Europese instellingen is veel gesproken over de problemen die voortkomen uit atypische
arbeidsovereenkomsten. Naast alle debatten, verslagen en gemeenschappelijke regels hebben de lidstaten
van de Europese Unie de plicht een voorbeeld te stellen. De lidstaten zouden zich eraan moeten verbinden
dat zij niet onnodig een systeem van atypische arbeidsovereenkomsten bevorderen of handhaven in hun
eigen overheidssectoren.

23. Groenboek van de Commissie over het beheer van bioafval in de Europese Unie
(korte presentatie)

De Voorzitter. – Aan de orde is het verslag (A7-0203/2010) van José Manuel Fernandes, namens de
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, over het Groenboek van de Commissie
over het beheer van bioafval in de Europese Unie [2009/2153(INI)].

José Manuel Fernandes, rapporteur. − (PT) Mijnheer de Voorzitter, commissaris, dames en heren, op de
eerste plaats wil ik allen die bij dit verslag een rol hebben gespeeld groeten en bedanken. Zij worden bedankt
voor hun werk en inzet die dit resultaat hebben mogelijk gemaakt en waardoor we in de Commissie
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid een brede meerderheid hebben kunnen bereiken met
55 stemmen vóór, 3 tegen, bij geen enkele onthouding.

Vast huishoudelijk afval bestaat voor ongeveer 30 procent uit bioafval, waarvan jaarlijks meer dan 100
miljoen ton wordt geproduceerd. We mogen niet vergeten dat dit afval verantwoordelijk is voor meer dan
109 miljoen ton broeikasgassen. Na de energiesector, de industrie en de landbouw is bioafval de vierde bron
van de emissie van broeikasgassen.

Het is een goede zaak bioafval te zien als een bron en het potentieel van dit afval volledig te benutten. Tot
op heden wordt er helaas nog veel afval gestort, wat kosten voor het milieu met zich meebrengt.

De wetgeving is versnipperd over verschillende wetten en dient geharmoniseerd te worden. Die wetgeving
dient te zorgen voor een nieuwe vorm van duidelijkheid en voor meer eenvoud. Daarom bepleiten we een
specifieke richtlijn, een richtlijn die leidt tot rechtszekerheid en juridische veiligheid voor publieke en
particuliere beleggers en specifieke plaatselijke omstandigheden en het subsidiariteitsprincipe in acht neemt.

Deze richtlijn is derhalve essentieel. In dit verslag verdedigen we natuurlijk de hiërarchie van afvalstoffen en
met name afvalpreventie, die breed moet worden opgevat.

Het beste afval is afval dat nooit afval kan worden. Daarom wordt het publiek keuzemogelijkheden geboden
om bijvoorbeeld met andere ogen te kijken naar tuinen die veel groen hebben, veel onderhoud vergen en
veel afval produceren. Zo moet worden voorkomen dat er bergen afval ontstaan. Dat geldt ook voor voeding,
want verpakte levensmiddelen worden vaak verspild en weggegooid omdat de uiterste houdbaarheidsdatum
is verstreken.

Bewustmaking en vooruitgang richting recyclingsamenleving zijn zelfs essentieel voor het scheppen van
meer werkgelegenheid. Per 10 000 ton gerecycleerd afval kunnen er 250 arbeidsplaatsen worden geschapen
tegen slechts 10 arbeidsplaatsen bij storting.
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Afval is ook belangrijk voor het bestrijden van klimaatverandering. Met hoogwaardig compost kan de
aantasting van de bodem worden bestreden en bio-energie worden geproduceerd. Wij bepleiten ook
regelgeving van de Europese Unie voor dat hoogwaardig compost.

We leggen daarbij de nadruk op het resultaat, zodat bijvoorbeeld bij compost wetenschappelijk onderzoek
en innovatie worden aangemoedigd. Wij pleiten kortom voor de 2020-strategie met een duurzame, intelligente
en inclusieve ontwikkeling.

Dit is een ambitieus maar ook een realistisch verslag. Wij willen bijvoorbeeld dat het gescheiden inzamelen
van afval pas verplicht wordt als de plaatselijke omstandigheden dat vanuit economisch en milieuoogpunt
toelaten. Daarom pleiten wij voor ambitie maar ook voor realisme.

Jarosław Kalinowski (PPE). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, ik dank de rapporteur voor dit verslag en zou
willen zeggen dat we bioafval niet mogen zien als een probleem, als iets dat het milieu vervuilt en een negatieve
invloed heeft op de economie.

Er schuilt een enorm potentieel in het adequate gebruik van deze bijproducten. Door het juiste beheer van
bio-afval zijn we in staat om hernieuwbare energie te produceren, wat zal bijdragen tot economische groei,
de klimaatwijzigingen zal beperken door een juist uitgevoerd recycleringsproces en de aantasting van de
bodem zal helpen tegengaan door afval te gebruiken voor de productie van compost van hoge kwaliteit. Om
hiervoor een geschikte infrastructuur te kunnen ontwikkelen en bedrijven aan te kunnen moedigen om
onderzoek te verrichten en innovatieve oplossingen in te voeren zijn adequate financiële middelen cruciaal.
De gemaakte kosten zullen echter in de toekomst bijdragen tot een versterking van de economie en de
verbetering van de levenskwaliteit van de burgers. Daarom is deze investering zeker de moeite waard.

Seán Kelly (PPE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil de heer Fernandes complimenteren met zijn verslag.
De timing had niet beter kunnen zijn, want in de hele Europese Unie beginnen de burgers nu te beseffen wat
er met onze wereld gebeurt, wat het effect is van klimaatverandering en in het bijzonder hoe zij persoonlijk
invloed kunnen uitoefenen. Het heeft lang geduurd voordat die boodschap is doorgedrongen, maar we zien
het op scholen: in mijn eigen land krijgen nu meer en meer scholen de groene vlag. De boodschap hiervan
verspreidt zich naar de ouders en de omgeving en er wordt veel zorgvuldiger omgegaan met zaken als
afvalrecycling. We zien het ook in de landbouw: landbouwers beseffen bijvoorbeeld hoe schadelijk overmatig
gebruik van meststoffen is en daarom gaan ze minder gebruiken. Ik denk dat dit het moment is om verder
te gaan en de mensen te helpen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld anaerobe
gistingstanks enzovoort en, zoals andere sprekers al hebben gezegd, aan de ontwikkeling van werkgelegenheid
voor de nieuwe economie.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Ik feliciteer de heer Fernandes als rapporteur van het verslag over
biogas in 2007. De natuurlijke consequentie van landbouwproductie en bosbeheer is het ontstaan van
bioafval. In dit opzicht verschil ik van mening met de rapporteur, aangezien dierenmest een organisch
onderdeel vormt van de veeteelt. Ik roep de heer Šefčovič op te bevestigen wat het Parlement heeft gevraagd
in 2007, namelijk dat de Commissie middelen beschikbaar stelt voor de productie van biogas. Dit is van
groot belang. Compostering, waarover de heer Kalinowski het ook al had, is minstens zo belangrijk. In het
verslag van de heer Fernandes staat dat de Europese Commissie fondsen moet leveren voor de compostering
van bioafval, aangezien dit in milieu- en agrarisch opzicht – zoals al eerder is gezegd – een uitermate belangrijk
streven is. Ook wordt in het verslag genoemd dat de nieuwe lidstaten zich geconfronteerd zien met bijzondere
moeilijkheden, zowel wat betreft biogas als compostering. De specifieke situatie van de nieuwe lidstaten
mag niet buiten beschouwing worden gelaten.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, ik zou eveneens mijn felicitaties willen
aanbieden voor dit verslag en op een aantal punten wijzen, die in de hele Europese Unie van cruciaal belang
zijn. Tot nu toe hebben we namelijk nog geen oplossing gevonden voor het probleem van de afvalscheiding
en hoewel sommige gemeenten het hebben opgelost, zijn er ook nog heel veel regio’s, niet alleen in Polen,
maar in de Europese Unie, die ver achterop hinken. Zonder goede scheiding kan het bio-afval niet op degelijke
wijze worden gebruikt, en zoals al eerder werd vermeld, bestaan er heel wat mogelijkheden.

Ik denk hier voornamelijk aan biogasinstallaties. Dit zijn projecten die in de hele Europese Unie absoluut
zouden moeten worden ontwikkeld en gesteund met financiële middelen, zowel middelen op regionaal
niveau, als ook biogasinstallaties op een heel lokaal niveau, aangezien de productie van stroom en distributie
vanuit een vergassingsinstallatie zoveel economischer is dan uit andere bronnen.
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Sonia Alfano (ALDE). - (IT) Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, dit is ongetwijfeld een goed verslag,
waarmee ik de rapporteur complimenteer. Een van de eerste zinnen in de toelichting heeft een zeer positieve
indruk op mij gemaakt en daarom zal ik hem hier letterlijk citeren: “het afvalbeheersbeleid moet de EU
omvormen tot een recyclingsamenleving”.

Ik stel echter enkele tegenstrijdigheden vast. Gescheiden inzameling dient bijvoorbeeld verplicht te zijn, daar
het zowel vanuit milieu- als economisch oogpunt de beste optie is. De investeringen op dit vlak van de
lidstaten moeten derhalve niet ter discussie worden gesteld, ook niet als ze indruisen tegen Europese
richtsnoeren.

Met deze instelling zien we een herhaling van wat er al is gebeurd rond de kaderrichtlijn afvalstoffen. De
Europese Unie geeft niet veel meer dan een aantal suggesties en we vergeten dat het onze plicht is voor het
afvalprobleem ambitieuze en ingrijpende maatregelen te nemen, juist op grond van het subsidiariteitsprincipe
waar de Europese instellingen zich maar al te vaak achter verschuilen. Laten we doelstellingen voor gescheiden
inzameling vastleggen en het realiseren daarvan voorschrijven en beste praktijken – zoals “nulafvalbeleid”,
dat al in bepaalde delen van de VS wordt toegepast – invoeren en bindend maken voor alle lidstaten!

Julie Girling (ECR). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, ook ik wil graag de heer Fernandes feliciteren. We hebben
zijn verslag gelezen en we vinden het een uitgebreid overzicht van alle kwesties die verband houden met
bioafval: het storten van afval, het verlies van een energiebron en de noodzaak van kwaliteitscontrole van
compost. Het komt allemaal aan de orde.

Het spijt me daarom te moeten zeggen dat ik bezwaar heb tegen één deel ervan. De rapporteur verliest mijn
steun wanneer hij praat over een verplicht – dat betekent gedwongen – stelsel voor gescheiden afvalinzameling
in heel Europa. Ik ben daar principieel op tegen op grond van de subsidiariteit en ik ben er in het bijzonder
op tegen omdat hiermee wordt geprobeerd een methode verplicht te stellen die op veel plaatsen al is vervangen
door een hightechautoclaaf en andere technologie. Met andere woorden: het raakt verouderd voordat we
het zelfs maar hebben ingevoerd en dat plaatst de EU-regelgeving in een bijzonder slecht daglicht. Ik verzet
mij tegen het kniepeesreflex om op te roepen tot meer regelgeving in plaats van stimulansen te creëren en
ik verzoek de Commissie met klem haar standpunt te handhaven en de oproep tot verplichting te verwerpen.

Piotr Borys (PPE). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, hartelijk dank dat u mij aan het woord laat. Ik zou mijn
dank willen betuigen voor dit verslag, dat de oplossingen aangeeft op het vlak van de verwerking van bio-afval.
Ik zou willen zeggen dat 30 procent van dat afval composteerbaar is. Het belangrijkste is natuurlijk om
recycleersystemen te hebben. Helaas zijn de richtlijnen op dit gebied nog niet op effectieve wijze
geïmplementeerd in de landen van Centraal- en Oost-Europa. We moeten meer en doeltreffender recycleren,
waaronder ook composteren, dat de beste en meest natuurlijke manier van afvalbeheer is.

Het lijkt daarentegen ook zeer terecht dat we naar manieren kijken om energie terug te winnen. Ik zou hier
het voorbeeld van Denemarken willen aanhalen, dat op het gebied van hernieuwbare energie precies van die
biogasinstallaties optimaal gebruik heeft gemaakt. Dit is een voorbeeld voor heel Europa van de manier
waarop we dit probleem kunnen aanpakken door op een zo grote schaal gebruik te maken van hernieuwbare
energie. Het lijkt terecht dat de toekomstige financiële agenda, de 2020-strategie, middelen voorziet die steun
bieden aan een dergelijke soort ontwikkeling in de lidstaten.

Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Commissie. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil allereerst graag de
rapporteur, de heer Fernandes, bedanken voor zijn verslag over bioafval. Ik wil ook de leden van de commissie
bedanken voor hun waardevolle bijdragen aan dit zeer belangrijke onderwerp.

Zoals u weet, heeft de Commissie op 18 mei de mededeling betreffende toekomstige stappen op het gebied
van bioafvalbeheer in de Europese Unie aangenomen. Deze mededeling gaat vergezeld van een bijlage met
een gedetailleerde technische analyse van de maatregelen die kunnen worden genomen om het beheer van
bioafval in de EU als geheel en in elk van de afzonderlijke lidstaten te verbeteren. Bij het opstellen van deze
mededelingen hebben onze afdelingen veel aandacht besteed aan de debatten over bioafval in het Europees
Parlement. Ik vind het zeer bemoedigend dat we tot dezelfde algemene conclusies zijn gekomen: er is nog
ruimte voor verbetering van het beheer van bioafval in de EU en deze verbetering kan positieve resultaten
opleveren voor de economie en het milieu. Ik ben het er ook mee eens dat de sleutel voor succes ligt in betere
handhaving van de bestaande wetgeving, in het bijzonder de Richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen.
Maar aangezien het optimale beleid ten aanzien van bioafval van land tot land of zelfs per regio kan verschillen,
is verdere analyse op grond van de subsidiariteit noodzakelijk.
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Het voornaamste verschil tussen de aanpak van de Commissie en die van de rapporteur heeft betrekking op
een mogelijke richtlijn inzake bioafval. De Commissie is van mening dat een op zichzelf staande richtlijn
maar weinig toegevoegde waarde zou hebben. Het is mogelijk het beheer van bioafval te verbeteren op basis
van de bestaande en al geplande wetgeving. Daarom is de Commissie van plan een aantal maatregelen te
nemen voor het verbeteren van het beheer van bioafval, waaronder het instellen van criteria voor de productie
van hoogwaardig compost waarbij gebruik wordt gemaakt van de procedure voor het vervallen van de
afvalstofstatus die is voorzien in de Kaderrichtlijn afvalstoffen, het analyseren van de haalbaarheid van
minimumnormen voor het gebruik van bioafval in de landbouw binnen de herziening van de Richtlijn
betreffende zuiveringsslib en het analyseren van de mogelijkheid van de invoering van doelstellingen voor
gescheiden inzameling of recycling van bioafval binnen de herziening van de recyclingdoelstellingen van de
Kaderrichtlijn afvalstoffen in 2014 of eerder.

Ik denk dat we in essentie aan het verzoek van het Parlement kunnen voldoen met het pakket maatregelen
dat de Commissie heeft voorgesteld en ik ben daarom dankbaar voor uw bereidheid tot verdere samenwerking
aan dit belangrijke en uitdagende dossier.

De Voorzitter. – Het debat is gesloten.

De stemming vindt morgen, dinsdag 6 juli, om 12.00 uur plaats.

Schriftelijke verklaringen (artikel 149)

Pavel Poc (S&D), schriftelijk. – (CS) Er wordt in de Europese Unie jaarlijks zo’n 118 tot 138 miljoen ton
bioafval geproduceerd, waarvan zo’n 88 miljoen ton biologisch afbreekbaar stedelijk afval. Tot zo’n 40
procent van alle biologisch afbreekbare afval wordt gestort. Dat geeft een ernstig risico op vervuiling van
het grondwater en de bodem en doet de uitstoot van broeikasgassen onnodig stijgen. Bovendien wordt op
deze manier een belangrijke bron van biologisch materiaal onomkeerbaar uit de economische en natuurlijke
cyclus gehaald. Kwalitatief hoogwaardige compost zou juist kunnen bijdragen aan vergroting van de
productiviteit van het landbouwareaal en tot een groter watervasthoudend vermogen van de bodem. Gezien
de massale behoefte aan compost in de landbouw strekt het tot aanbeveling dat de Commissie druk zet achter
de deblokkering van de kaderrichtlijn inzake de bodem in de Europese Raad. De fundamentele tekortkoming
voor wat betreft de omgang met biologisch afval ligt besloten in de ongelijke tenuitvoerlegging van de huidige
wetgeving in de verschillende lidstaten. Om die reden sluit ik mij aan bij het verzoek aan de Commissie om
voor het einde van 2010 met een voorstel voor een zelfstandige richtlijn inzake het beheer van biologisch
afval te komen. De Commissie dient een andere houding aan te nemen ten aanzien van deze kwestie; ze dient
deze met een veel vooruitziendere blik en met veel meer ambitie dan tot nog toe aan te pakken. Verder ben
ik van mening dat er veel meer voorlichting nodig is om ervoor te zorgen dat mensen anders met afval
beginnen om te gaan. De enige en beste weg om hergebruik en de voorkoming van afval op een hoger plan
te tillen loopt via de vraagzijde vanuit de samenleving. De snelste weg daar naartoe loopt via de opvoeding
van de jeugd; dat is de snelste manier om de duurzame omgang met afval te verheffen tot een soort van
maatschappelijke norm.

Daciana Octavia Sârbu (S&D), schriftelijk. – (EN) Effectief beheer van bioafval kan veel voordelen opleveren
voor het milieu, zoals verbetering van de bodemkwaliteit en de opwekking van hernieuwbare energie in de
vorm van biogas. Daarom steun ik maatregelen die de inzameling en verwerking van bioafval zullen uitbreiden
en verbeteren. De aard van de verplichte inzamelingsstelsels en de manier waarop de inzamelingsdoelstellingen
worden berekend, zijn echter cruciaal. Veel kleine landbouwbedrijven in Roemenië recyclen al bioafval,
hoewel dat niet officieel erkend zou worden binnen een inzamelingsstelsel, omdat het nooit in de officiële
afvalstroom terechtkomt. Een toekomstige richtlijn en inzamelingsdoelstellingen voor bioafval moeten dus
flexibel genoeg zijn om significante nationale en regionale verschillen mogelijk te maken.

24. De strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied en de rol van
macroregio's in het kader van het toekomstige cohesiebeleid (korte presentatie)

De Voorzitter. – Aan de orde is het verslag (A7-0202/2010) van Wojciech Michał Olejniczak, namens de
Commissie regionale ontwikkeling, over de strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied en de
rol van macroregio's in het kader van het toekomstige cohesiebeleid [COM(2009)0248 – 2009/2230(INI)].

Wojciech Michał Olejniczak, rapporteur. − (PL) Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen zou ik de
schaduwrapporteurs willen bedanken voor de vruchtbare samenwerking, die een document heeft opgeleverd
dat van cruciaal belang is voor een reeks werkterreinen van de Europese Gemeenschap. Het Verslag over de
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strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied en de rol van macroregio’s in het kader van het
toekomstige cohesiebeleid onderstreept de samenwerking tussen de regio’s om de maatregelen te
implementeren die van toepassing zijn op een reeks beleidsterreinen, waaronder transport, visvangst, energie,
landbouw en ook wetenschappelijk onderzoek. In 2004, toen acht van de negen landen in het Baltische
gebied toetraden tot de EU-structuren, kon dit ambitieuze plan ook effectief worden uitgevoerd.

De prioritaire samenwerkingspunten op macroregionaal vlak zijn het vervoersbeleid en milieubescherming.
Wat deze beleidsterreinen bindt is de noodzaak om de discrepanties in infrastructurele richtlijnen weg te
werken en het feit dat ze een perfect voorbeeld zijn van de manier waarop de lidstaten afhankelijk zijn van
elkaar, wat typisch is voor deze benadering. In het Oostzeegebied kan er geen sprake zijn van een doeltreffende
strijd tegen de vervuiling en contaminatie van het ecosysteem, als de landen die aan de oevers van de zee
grenzen niet elk voor een geïntegreerde aanpak kiezen.

Ten tweede zorgt de macroregionale samenwerking er ongetwijfeld voor dat voorwaarden worden geschapen
die gunstig zijn voor de ontwikkeling van innovatie. Gebruikmakend van het enorme intellectuele potentieel
van de inwoners van dit gebied kunnen we het economische mededingingsvermogen van de hele regio
versterken. Dit feit zal vervolgens van groot belang zijn voor de ontwikkeling van de hele Europese Unie,
voor wie een sterkere positie en stabielere economische situatie een onbetwistbare strategische betekenis
heeft.

Ten derde mogen we de sociale doelstellingen niet vergeten. Het is van essentieel belang om voorwaarden
te creëren voor het welzijn van de burgers en culturele, educatieve en toeristische elementen op te nemen in
de projecten. Bovendien zal de ondersteuning van de oprichting van een maatschappelijk middenveld, dat
de basis vormt van een democratisch, politiek systeem, het integratieproces helpen versterken Er kan echter
niet over dergelijke veranderingen gesproken worden als de algemene leefsituatie van de bevolking niet
verandert. Daarom moeten we de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen actief blijven steunen.

De EU-strategie voor de macroregio van de Oostzee, die een pioniersrol speelt en als proefproject fungeert,
vormt momenteel een belangrijk referentiepunt in het debat over de toekomst van het cohesiebeleid na
2013. Voor het ogenblik maken de in het kader van deze strategie geïmplementeerde projecten gebruik van
de middelen van dit beleid. Gezien hun multisectorale karakter moeten we tijdens het debat van vandaag
bepalen hoe we in de nabije toekomst, tijdens de komende programmeerperiode, concrete methodes, bronnen
en een geschikte financieringmethode voor de macrostrategieën kunnen vaststellen.

Met het oog op de toekomst van deze strategieën kijken we hoopvol naar het plan van de Europese Commissie
om een gegevensbank met de beste praktijken op te richten, waardoor maatregelen die reeds werken
aandachtig kunnen worden geobserveerd en als voorbeeld kunnen worden gebruikt. Aangespoord door de
behoefte aan zo doeltreffend mogelijke programma’s in het kader van de Oostzeestrategie en andere
macroregionale projecten, verzoeken we de Commissie om instrumenten en objectieve criteria uit te werken
ter bescherming van het werk dat tot nu toe werd geleverd. Hierdoor zal de tussentijdse analyse van de
uitvoering van de strategie een referentiepunt kunnen vormen voor vergelijkbare ondernemingen.

We mogen ook niet vergeten antwoorden te formuleren op de cruciale vragen die hiermee verband houden:
moeten deze strategieën worden uitgevoerd in het kader van het cohesiebeleid en op welke manier moeten
ze worden gefinancierd om de EU-middelen op effectieve wijze te benutten? Met groot genoegen observeer
ik de ontwikkeling van het idee van de macroregio’s. Ze hebben allemaal de kans om zich over de grenzen
heen te concentreren op kwesties die belangrijk zijn vanuit het oogpunt van de territoriale cohesie, door het
idee van integratie in het leven te roepen, dat van in het begin door de Europese Unie wordt gepromoot.
Bovendien kan door de vorming van functionele regio’s, die dezelfde doelstellingen nastreven, een grote
effectiviteit van het regionale beleid worden bekomen.

Dames en heren, het voorbeeld van de Oostzee dient als model en stimulans om aan andere macroregio’s te
werken en getuigt van een aanzienlijk betere integratie.

Seán Kelly (PPE). – (GA) Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik zeggen dat ik achter deze strategie tussen
de landen rond de Oostzee sta. Allereerst ontstaan hierdoor geen problemen voor andere landen of voor de
Europese Unie zelf.

De strategie is gebaseerd op de drie ‘nees’ – een zeer belangrijk punt. Ten eerste wordt geen aanvullende
financiering beschikbaar gesteld; ten tweede wordt geen aanvullend wetgevingskader opgezet; en ten derde
worden geen aanvullende instellingen in het leven geroepen. Zoals de rapporteur al zei, werken de landen
samen om gemeenschappelijke problemen aan te pakken, waaronder het milieu en sociale en economische
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problemen. De strategie kan daarom veel positiefs teweegbrengen en in de toekomst als model dienen voor
andere macroregionale strategieën.

Het is me gelukt om binnen een minuut te blijven.

Artur Zasada (PPE). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, ik ben ervan overtuigd dat de strategie van de Europese
Unie voor het Oostzeegebied zal bijdragen tot de evenwichtige ontwikkeling van deze regio. Er moet echter
voor worden gezorgd dat dit document vaak genoeg wordt geüpdatet en op consequente manier wordt
toegepast.

Volgens mij is de totstandbrenging van een efficiënt vervoersnetwerk over zee, de weg en de binnenwateren
een van de grootste uitdagingen voor het Oostzeegebied. Daarom ben ik blij dat de definitieve versie van het
document mijn amendement bevat, dat de betekenis van de Centraal-Europese vervoerscorridor benadrukt.
Ik denk dat deze corridor, die de kortste verbinding vormt tussen Scandinavië en de Adriatische Zee, van
fundamenteel belang is voor het hele Oostzeegebied. Hij zal de infrastructurele en maatschappelijke banden
tussen de steden en regio’s versterken en bijdragen tot een stijging van hun welvaart. Niet alleen als economisch
project, maar ook als politiek en cultureel-historisch initiatief verdient het onze volle aandacht.

Piotr Borys (PPE). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, ik zou mijnheer Olejniczak willen feliciteren met dit
geweldige verslag. Zoals we weten hebben we vandaag een nieuwe uitdaging voor het cohesiebeleid. Het
macroregionale beleid is ongetwijfeld van toepassing op gebieden zoals dat van de Oostzee en de Middellandse
Zee.

Ik zou willen wijzen op een feit dat mijnheer Zasada reeds tijdens zijn toespraak heeft benadrukt. Die twee
ruimtes die met elkaar samenhangen, de Oostzee en de Middellandse Zee, moeten met elkaar worden
verbonden door een samenhangende vervoerscorridor. Alle mogelijke middelen zouden hiervoor in een
nieuwe financieringsvorm moeten worden vrijgemaakt, zodat deze twee groeicentra op effectieve wijze met
elkaar kunnen worden verbonden. Ik wil eraan herinneren dat de consultaties in verband met het TNT-netwerk
tot op vandaag nog steeds bezig zijn. Dit netwerk zou zorgen voor cohesie in het vervoer per spoor, over de
weg en over de binnenwateren. Het aspect van de verbinding van deze twee gebieden lijkt een van de
kernelementen van de harmonisering van het macro-economisch beleid van de ontwikkeling van de Oostzee
en de Middellandse Zee.

Olga Sehnalová (S&D). - (CS) Bij het recente bezoek van de Commissie vervoer en toerisme aan Letland
en Estland werd er meer dan terecht uitgebreid stilgestaan bij de problematiek van de verkeersverbindingen
in het Oostzeegebied. Het gaat daarbij niet uitsluitend om de directe verbindingen met het oosten waar enkele
grote flessenhalzen in zitten (een sprekend voorbeeld is de Estse en tevens EU-grensstad Narva waar het
enkele dagen wachten is voor de grensovergang), maar tevens om de verbinding met Europese regio's verder
weg. De zogeheten Baltische-Adriatische corridor die het Oostzeegebied met het zuiden van Europa verbindt,
is wat dat betreft van onschatbare waarde. Alle betrokken regio's en overheden staan er pal achter en ook
ver buiten de grenzen van de macroregio Oostzeegebied zullen de positieve effecten ervan op de economische
ontwikkeling duidelijk voelbaar zijn.

Csaba Sándor Tabajdi (S&D). – (HU) Ik feliciteer de heer Olejniczak met zijn verslag, want de
Oostzeestrategie was de eerste macroregio in de Europese Unie. Voor degenen van ons die graag een
Donau-macroregio tot stand willen brengen, zijn de ervaringen die zijn opgedaan in het Oostzeegebied zeer
leerzaam. Een van die lessen is dat er niet te veel prioriteiten mogen worden gesteld. In plaats daarvan moet
er overeenstemming worden bereikt over de twee of drie belangrijkste doelstellingen die de landen aan de
Donau met elkaar verbinden. Net als bij de Oostzeestrategie zijn dit vervoer – dat wil zeggen het bevaarbaar
maken van de Donau –, milieubescherming, oftewel het behoud van schoon water en de biodiversiteit van
de Donau, en toerisme. Ik denk dat dit een van de belangrijkste prioriteiten zal zijn van het Hongaarse
voorzitterschap in 2011, en ik ben zeer verheugd dat de Commissie wordt vertegenwoordigd door de
Slowaakse commissaris en ondervoorzitter van de Commissie, de heer Šefčovič. We hopen dat we geen vijf
jaar nodig hebben om de Donau-strategie uit te werken. Het Oostzeegebied heeft ons immers het goede
voorbeeld gegeven.

Jacek Olgierd Kurski (ECR). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, als parlementslid uit Gdańsk, een stad die aan
de Oostzee ligt, steun ik de strategie voor het Oostzeegebied als proefproject voor soortgelijke macroregionale
strategieën. Ik zou willen dat dit project slaagt. Ik heb hierover echter twee bedenkingen.

Ten eerste, om de strategie in te kunnen vullen met concrete projecten, moet er geld voorhanden zijn.
Daarvoor moeten er concrete financieringsmiddelen zijn. Anders blijft de strategie een praktische oefening
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en zinloos geklets. Om financieringsmiddelen beschikbaar te maken moet worden nagegaan of er voor deze
strategie aanvullende middelen zullen worden vrijgemaakt of dat het geld ook zal komen uit besnoeiingen
in andere sectorale programma’s of regionale beleiden. Dat lijkt me geen goed idee.

Mijn tweede bedenking heeft een specifiek karakter. Helaas is de Oostzee nog steeds de meest vervuilde zee
van Europa. Intussen wordt met instemming van de Europese Unie en de steun van sommige van de landen
in het Oostzeegebied het controversiële project van de noordelijke gasleiding uitgevoerd. Zoals terecht werd
op gewezen in het verslag is het nodig dat de regio minder afhankelijk wordt van de energiebevoorrading
uit Rusland. Wat stellen onze resoluties voor als het Europees Parlement twee jaar geleden tegen de bouw
van de noordelijke gasleiding was en die nu toch wordt gebouwd? Ondanks deze bedenkingen is het de
moeite waard om deze strategie te steunen en deze regio een kans te geven.

Jarosław Kalinowski (PPE). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, ik feliciteer de rapporteur en wens nog een keer
te benadrukken dat de strategie voor het Oostzeegebied de eerste macroregionale strategie van dit type is en
dat het mogelijke succes ervan het model zal vormen voor andere, soortgelijke gebieden. De strategie is
ontstaan om de verschillen in de socio-economische ontwikkeling van de landen aan de Oostzee te elimineren.
Zeer belangrijke pijlers van deze strategie zijn milieubescherming en vervoersinfrastructuur. Een dergelijke
integratie van dit territorium zal ongetwijfeld bijdragen tot een grotere ontwikkelingsdynamiek en
aantrekkingskracht van het Oostzeegebied.

Opdat deze strategie een succes zou kunnen worden moet echter een goede, effectieve samenwerking tot
stand worden gebracht op Europees, nationaal, regionaal en lokaal beleidsniveau.

Petru Constantin Luhan (PPE). - (RO) Het belang van de strategie voor het Oostzeegebied bestaat uit het
feit dat het gaat om een integrale benadering van de uitdagingen en kansen voor deze regio, maar ook om
een proefproject voor toekomstige strategieën voor macroregio’s. Daarom kan de analyse van dit succes een
model zijn voor de uitvoering van toekomstige strategieën, in het bijzonder die voor de Donau.

Ik ben van mening dat het beleid en de programma’s van de Europese Unie zeer belangrijk zijn voor de regio,
en de belangrijkste elementen voor de strategie zullen uitmaken. Daarom is het zeer belangrijk dat de
deelnemende lidstaten gebruik maken van alle fondsen die tot hun beschikking zijn gesteld voor deze
programmaperiode.

Daarnaast wil ik onderstrepen dat het benutten van de specifieke kenmerken van de regio’s kan leiden tot
een veel efficiënter gebruik van de Gemeenschapsfondsen, en tot het creëren van toegevoegde waarde op
regionaal niveau.

Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Commissie. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil de rapporteur nogmaals
bedanken voor dit zeer belangrijke verslag en ik wil het Parlement bedanken voor zijn betrokkenheid bij de
strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied. In deze nieuwe macroregio wordt een nieuwe manier
van werken uitgeprobeerd. Het succes daarvan hangt sterk af van de manier waarop het actieplan dat bij de
mededelingen van de Commissie hoort, wordt uitgevoerd. Het is erg duidelijk dat de inzet van de staten,
regio’s en andere belanghebbenden van cruciaal belang is voor het succes van de Oostzeestrategie.

Het is de eerste keer dat we een geïntegreerde strategie hebben opgesteld voor een groep lidstaten die met
dezelfde uitdagingen te maken hebben en die van dezelfde kansen zouden kunnen profiteren. Het wordt een
strategie op maat. We zijn bezig met de voorbereiding van het tenuitvoerleggingsproces van de strategie,
met nieuw bestuur en een nieuwe werkmethode om woorden om te zetten in daden. Voor de eerste keer
proberen we een totale synergie tot stand te brengen waarbij we de financiële mogelijkheden – verschillende
instrumenten, programma’s en regionale mogelijkheden – bij elkaar willen brengen om een nieuwe
macro-economische aanpak voor de regio te creëren.

Door zich te richten op het milieu, de economie, energie en transport en veiligheids- en zekerheidskwesties,
biedt de strategie een nieuwe, integrerende aanpak en brengt zij de belangrijkste beleidsterreinen samen,
waarbij het effect wordt gemaximaliseerd door interactie tussen de betreffende terreinen te stimuleren. Deze
aanpak is al zeer succesvol gebleken, want slechts acht maanden na het begin van de tenuitvoerleggingsfase
zijn er al veel projecten opgezet, versneld en medegefinancierd door structuurfondsprogramma’s.

De Commissie hecht veel belang aan het vasthouden van de impuls die we tot nu toe hebben bereikt met
deze strategie. De jaarlijkse conferentie van belanghebbenden in Tallinn op 14 en 15 oktober van dit jaar
biedt de gelegenheid om te leren van de eerste maanden van de strategie en zo nodig verdere voorstellen te
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doen. Het milieu is de eerste van de vier pijlers van de EU-strategie voor het Oostzeegebied en het herstel
van de waterkwaliteit van de zee zelf vormt de hoeksteen van de strategie.

Verschillende sprekers hadden het over vervoer, wat natuurlijk een andere belangrijke kwestie is die op een
alomvattende manier moet worden beschouwd. Sommige veelbelovende projecten worden al overwogen,
in het bijzonder ter ondersteuning van twintig prioriteitsassen, die de integratie van de regio zeker zullen
verbeteren.

Het Oostzeegebied verricht pionierswerk voor de macroregionale aanpak. De resultaten hiervan zullen ons
een idee geven van de toegevoegde waarde die deze nieuwe werkmethode met zich mee kan brengen. De
Commissie volgt de voortgang daarom nauwlettend en verheugt zich erop de ontwikkeling te zien van de
Donaustrategie, die op dit moment wordt voorbereid. Zoals de heer Tabajdi al zei, ben ik, omdat ik zelf uit
Slowakije kom, erg blij dat dit project wordt voorbereid. Ik ben nog blijer dat het nauwlettend gevolgd zal
worden door commissaris Hahn, die uit Oostenrijk komt die naar mijn mening zeker een goed inzicht heeft
in het Donaugebied. Of er nog meer macroregio’s moeten volgen, is afhankelijk van hoe deze eerste twee
presteren en of er andere voorstellen worden gedaan om een specifieke toegevoegde waarde aan te tonen
die verder gaat dan de bestaande samenwerking en of ze echt voorzien in duidelijke behoeften waaraan niet
met andere middelen tegemoetgekomen kan worden.

Ik hoop op een succesvolle uitkomst als het gaat om de verdere tenuitvoerlegging en resultaten van de
Oostzeestrategie en ik wens het aantredende Hongaarse voorzitterschap veel succes als het gaat om de
samenwerking met de Commissie, die hopelijk leidt tot solide voorstellen voor de Donaustrategie en de
Donauregio.

De Voorzitter. – Het debat is gesloten.

De stemming vindt morgen, dinsdag 6 juli, om 12.00 uur plaats.

Schriftelijke verklaringen (artikel 149)

Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), schriftelijk. – (RO) In het Oostzeegebied bestaat er een wanverhouding op
economisch gebied en innovatiegebied. Het is nodig om het potentieel van reeds sterk ontwikkelde regio’s
te vergroten, maar ook om de ongelijkheden te verkleinen, met het doel om een ruimte met een hoge
concurrentiecapaciteit te creëren, hetgeen van cruciaal belang is met het oog op de vergrijzende bevolking.
Daarom geloof ik sterk dat het gebruik maken van beleid om het creatieve potentieel en de ervaring van
ouderen te benutten kan bijdragen aan de stabilisatie van deze categorie binnen de bevolking van de Europese
Unie.

Tegelijkertijd verwelkom ik de bijdrage van de toekomstige strategie aan de consolidatie van de samenwerking
tussen staten en regio’s op macroregionaal niveau, en het uitwerken van nieuwe gezamenlijke actiestrategieën,
om bij te dragen aan het opzetten van een grensoverschrijdend samenwerkingsmodel in Europa. Een dergelijk
model kan zorgen voor het consolideren van de aantrekkelijkheid van de regio op Europees en internationaal
niveau.

Ik ben ervan overtuigd dat het noodzakelijk is om een milieuwaarnemingspost voor de Oostzee in te stellen,
een waarschuwingssysteem voor ongelukken en ernstige grensoverschrijdende vervuilingsincidenten en van
een gemeenschappelijke interventiemacht voor dit soort situaties.

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), schriftelijk. – (PL) Dames en heren, ik vind de strategie van de
Europese Unie voor het Oostzeegebied een terecht initiatief, dat als doelstelling heeft de doeltreffendheid
van de uitvoering van de diverse soorten EU-beleid, zoals het cohesiebeleid, het vervoersbeleid, het maritiem
beleid, het milieubeleid en het innovatiebeleid, te verhogen. Rond dit concept zijn echter veel misverstanden
gerezen, waarvan ik zou willen dat ze worden opgehelderd.

Volgens mij moet er beslist klaarheid worden geschapen in de kwestie van de financiering van deze strategie,
zodat er onder de potentiële begunstigden geen valse overtuigingen en verwachtingen ontstaan. In het
begrotingsontwerp voor 2011 is de aparte begrotingslijn voor deze strategie geschrapt en opgenomen in
de categorie van het Europees Nabuurschapbeleid. Vertegenwoordigers van de Europese Commissie analyseren
hoe de structurele fondsen voor deze doelstelling het best benut kunnen worden, rekening houdend met het
feit dat de meeste middelen al waren voorzien voor andere strategieën vooraleer deze strategie er zelfs al
was. Er wordt te weinig gesproken over het gebruik van middelen die beschikbaar zijn in het kader van
instrumenten als het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie, het zevende kaderprogramma
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voor onderzoek en technologische ontwikkeling of de middelen die voorbestemd zijn voor de bouw van de
trans-Europese vervoersnetwerken.

Daarom verzoek ik om een precieze bepaling van de verantwoordelijkheden voor de uitvoering van deze
strategie en van de rollen van de afzonderlijke spelers, zodat we niet opnieuw te maken krijgen met een
project, waarover veel wordt gepraat, maar dat geen meetbare resultaten heeft.

Georgios Stravrakakis (S&D), schriftelijk. – (EL) Ik wilde nogmaals de rapporteur gelukwensen met zijn
uitstekende verslag. De strategie voor het Oostzeegebied luidt een nieuw tijdperk in voor de functionele
regio’s en is de basis voor een effectievere aanpak van belangrijke uitdagingen via een geïntegreerde aanpak.
De coördinatie van de activiteiten in het kader van de diverse beleidsvormen met een territoriale weerslag
kan een gids zijn voor de toekomstige ontwikkeling van het cohesiebeleid. Daarin is echter niet het enige
belang van de strategie gelegen. Het belangrijkste aspect is het feit dat de strategie tot stand is gekomen via
uitgebreid overleg met de belanghebbende partijen in de regio, en wel op elk niveau van bestuur. De pijlers,
de prioritaire sectoren en de fundamentele projecten van de strategie zijn niet van boven opgelegd maar zijn
een natuurlijk uitvloeisel van reeds eerder in de regio ontwikkelde projecten en initiatieven voor de aanpak
van specifieke behoeften in het dagelijks leven van de burgers. In dit kader blijkt duidelijk hoe belangrijk het
is dat er een partnerschap is tussen alle instanties van een bepaalde regio. Alleen dan kunnen optimale
resultaten worden bereikt met de acties die met geld van de Europese burger worden gefinancierd. Dit is in
wezen een eerste test om na te gaan of een dergelijke strategie in de toekomst ook in andere functionele
regio’s kan worden toegepast.

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), schriftelijk. – (PL) Vooraleer ik aan mijn speech begin zou ik mijnheer
Olejniczak willen bedanken voor zijn verslag over de strategie voor het Oostzeegebied – de eerste
EU-macroregio –, dat een definitie geeft van dit multifunctionele samenwerkingsplatform en dat zich
concentreert op gemeenschappelijke ontwikkelingsdoelstellingen en uitdagingen of trends voor het
toekomstige macroregionale beleid. Het wil ook een specifiek actieplan uitwerken voor andere macroregionale
strategieën. Het Oostzeegebied wordt gekenmerkt door een brede samenwerking met diverse niveaus op
het vlak van economie, milieubescherming en een breed opgevatte maatschappelijke ontwikkeling. De landen
die deel uitmaken van dit gebied hebben tal van gemeenschappelijke uitdagingen en hoewel ze onafhankelijk
blijven, versterken ze de tenuitvoerlegging van de EU-strategie voor het Oostzeegebied. Ondanks het nogal
algemene karakter van het verslag bepaalt het veel gemeenschappelijke doelstellingen en aanbevelingen, die
essentieel zijn voor de succesvolle uitvoering van de strategie, zoals de vorming van een goed
samenwerkingsplatform, doeltreffende coördinatie en een beheersysteem. Om deze uitdagingen met succes
te kunnen uitvoeren zijn echter financiële middelen nodig en die zijn er helaas niet. Acht EU-landen en
Rusland zijn begunstigden van de strategie. We mogen niet toelaten dat de onafgehandelde kwestie van de
financiering van de strategie een hindernis vormt voor de ontwikkeling en perfectionering van dit ambitieus
en supranationaal iniatief.

25. Bijdrage van het regionaal beleid van de EU aan de bestrijding van de
financieel-economische crisis, onder speciale verwijzing naar doelstelling 2 (korte
presentatie)

De Voorzitter. – Aan de orde is het verslag (A7-0206/2010) van Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, namens de
Commissie regionale ontwikkeling, over de bijdrage van het regionaal beleid van de EU aan de bestrijding
van de financieel-economische crisis, onder speciale verwijzing naar doelstelling 2 [2009/2234(INI)].

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, rapporteur. – (EL) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, het verslag
heeft tot doel duidelijk te maken hoe belangrijk het regionaal beleid is voor het economisch herstel van de
Europese Unie, in de nasleep van de financiële crisis en met het oog op de gevolgen ervan voor de reële
economie.

Wij willen benadrukken dat het regionaal beleid een fundamentele bron is van investeringen in groei. De
structuurfondsen zijn niet alleen instrumenten voor het “blussen” van anomalieën en structurele problemen.
Zij zijn eveneens instrumenten die moeten worden aangepast aan de huidige omstandigheden en zo goed
mogelijk moeten worden ingezet voor een evenwichtige ontwikkeling en een goede werking van de interne
markt.

Het verslag is vooral toegespitst op doelstelling 2-regio´s, regio´s die sinds 2000 hun bbp omhoog hebben
zien gaan en die ook bijzonder goed presteren op gebieden als concurrentievermogen, innovatie en onderzoek.
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Met de hervorming van 2006 zijn de doelstelling 2-regio’s afgestemd op concurrentievermogen en het
creëren van kwalitatief goede banen. Om de reikwijdte van dit initiatief begrijpelijk te maken wil ik vermelden
dat de doelstelling 2-acties betrekking hebben op 168 regio’s met 314 miljoen inwoners in 19 lidstaten van
de Unie.

Deze inspanningen moeten nu worden voortgezet op Europees, nationaal en lokaal niveau. Uit de ingediende
resolutie blijkt duidelijk dat wij steun willen geven aan de regionale dimensie van de EU 2020-strategie, een
prioriteit die niet alleen gericht is op de regionale en sociale samenhang maar ook op het
concurrentievermogen van de regio’s.

In de resolutie wordt de Commissie gevraagd om meer soepelheid te betrachten bij de krediettoekenning en
besluitvorming, teneinde de structuurfondsen beter en sneller in te kunnen zetten. Wij wijzen erop dat 13
van de in totaal 117 operationele programma´s van het Europees Sociaal Fonds in bepaalde lidstaten van de
Europese Unie zijn gewijzigd en aangepast aan de nieuwe, door begrotingsproblemen gekenmerkte
omstandigheden en aan de problemen bij de participatie van de nationale begrotingen. Wij vragen de
Commissie om steun te geven aan de inspanningen die de lidstaten ondernemen om gebruik te maken van
deze aanpassingsmogelijkheid.

Ons fundamentele doel is steun te geven aan het besluit van de Raad om de voorschotten te verhogen in de
landen waar het bbp met meer dan 10 procent is gedaald of in de landen die steun krijgen van het
Internationaal Monetair Fonds bij hun begrotingssanering. Wij vragen de Commissie eveneens om soepele
oplossingen mogelijk te maken voor de N+2 en de N+3-regel om te voorkomen dat de lidstaten met
begrotingsproblemen Europese steun verliezen.

Verder wijzen wij erop dat in het zesde cohesieverslag onvoldoende kwalitatieve en kwantitatieve gegevens
zijn opgenomen voor de doelstelling 2-regio’s. Daarom vragen wij de Commissie om te zorgen voor een
studie met alle noodzakelijke inlichtingen, zodat wij in de huidige situatie iets kunnen ondernemen voor de
aanpassing, maar ook om de komende financiële vooruitzichten te kunnen voorbereiden uitgaande van de
reële omstandigheden en de reële behoeften.

Verder wijzen wij erop dat het onder bepaalde omstandigheden – zoals de omstandigheden die aanleiding
waren tot het verslag, dat wil zeggen de economische crisis – noodzakelijk is om de N+2-regel nog soepeler
te maken, gelet op de met het cohesiebeleid nagestreefde doelstellingen en op de gevolgen van de cyclische
economische veranderingen in de overheidsfinanciën en de particuliere investeringen.

Ook onderstrepen wij hoe belangrijk het is dat de Jaspers-, Jeremie- en Jessica- initiatieven worden bevorderd.
Er zijn namelijk landen als Griekenland (dit staat niet het verslag maar ik noem dit nu als voorbeeld) die in
2007 met de Europese Investeringsbank een overeenkomst hebben ondertekend voor de ontwikkeling van
deze initiatieven maar die de procedures onlangs pas hebben geactiveerd.

Daarom zijn, met het oog op een goed gebruik van het regionaal beleid, alertheid, aanpassingsvermogen en
coördinatie van de noodzakelijke middelen geboden.

Seán Kelly (PPE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik steun de voorstellen van de rapporteur volledig. Ik heb
de voordelen van doelstelling 2-financiering met eigen ogen gezien, in mijn eigen land en twee weken geleden
in Mannheim. Als die financiering zou worden ingetrokken, zou dat een enorme tegenvaller zijn voor deze
regio’s. Mijn eigen gebied heeft een ondernemersprijs gekregen van de Europese Unie. Twee weken geleden
in Mannheim zag ik bovenal de waardering van de financiering en, belangrijker, het effect.

Ik denk dat er in de hele wereld innovators en imitators zijn. Slechts weinigen kunnen innoveren; bijna
iedereen moet of kan imiteren. Vaak vindt men de beste innovatie in deze kleine regio’s. Ik zag het in
Mannheim; ik heb het gezien in bedrijvenparken enzovoort. Hun eigen regio’s profiteren van hun werk,
maar door middel van imitatie kunnen ook veel andere regio’s ervan profiteren.

En tot slot, zoals de rapporteur zei: het bbp mag niet de enige manier zijn om de koopkracht van regio’s te
bepalen.

Petru Constantin Luhan (PPE). - (RO) Om te beginnen wil ik de rapporteur feliciteren met dit belangrijke
en zeer goed gemaakte verslag.

De rol van het regionaal beleid bij het reduceren en bestrijden van de financieel-economische crisis is
indiscutabel. Bovendien zijn de regionale ontwikkeling en economische, sociale en territoriale cohesie
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bepalend voor de groei van het concurrentievermogen van de Europese Unie, en voor het behalen van de
EU 2020-doelstellingen.

Ik ben van mening dat het in de context van de huidige crisis noodzakelijk is om de procedures voor gebruik
van de structuurfondsen en het Cohesiefonds te vereenvoudigen, en om de voor financiering in aanmerking
komende kosten uit te breiden, zodat er nog efficiënter kan worden bijgedragen aan het behalen van de
doelstellingen voor de arbeidsmarkt en sociale insluiting.

Ik blijf mijn steun verlenen aan werkgelegenheid in de belangrijkste sectoren van de economie steunen, en
aan de garantie dat de economische, sociale en territoriale cohesie een prioriteit blijft voor de Europese Unie.
Op die manier zullen we een intelligente en duurzame economische groei verkrijgen voor de Europese staten
en regio’s.

Karin Kadenbach (S&D). – (DE) Mijnheer de Voorzitter, commissaris, hartelijk dank dat mij de mogelijkheid
wordt geboden om zo laat nog het woord te nemen. Ik denk dat het cohesiebeleid zelden van zo’n groot
belang is geweest als nu, tijdens de crisis. Het is steeds weer een teken van een crisis dat arbeidsplaatsen en
investeringen in de centra van de afzonderlijke lidstaten worden geconcentreerd. Ik ben van mening dat juist
nu het cohesiebeleid een grote rol moet spelen en dat in de regio’s moet worden geïnvesteerd.

We hebben deze drijfkracht, deze impuls voor de regio’s nodig. We hebben elke euro nodig. Ik kan van
Neder-Oostenrijk, ook een doelstelling II-gebied, zeggen dat wij er in het verleden in geslaagd zijn om van
elke euro van de EU in de regio drie euro te maken. We hebben daar heel duidelijke richtsnoeren voor nodig.
Dat wil zeggen dat er behoefte is aan meer betrouwbaarheid en dat we moeten kunnen plannen. In situaties
zoals die waarin wij ons nu bevinden, moet het echter ook morgelijk zijn om flexibel te werk te gaan. Daarom
vind ik dit verslag zo belangrijk, omdat hierin juist ook deze flexibiliteit wordt geëist, omdat de regio’s
mogelijkheden moeten worden geboden.

Czesław Adam Siekierski (PPE). - (PL) Het is een basisdoelstelling van de Europese Unie om een eind te
maken aan de economische crisis. Het gaat er vooral om de structurele problemen op te lossen die zijn
ontstaan als gevolg van de crisis en in het bijzonder die op het vlak van concurrentievermogen en
tewerkstelling.

De Europese Commissie heeft de volgende voorstellen gedaan die zouden moeten leiden tot een economische
verbetering op nationaal en regionaal niveau: steun aan ondernemingen, meer kennis en innovatie en meer
flexibiliteit voor de cohesieprogramma’s. Bijgevolg moeten de investeringen er sneller komen, moeten we
de uitvoering van de programma’s van het cohesiebeleid vereenvoudigen en de flexibiliteit ervan verhogen.
De basis van de programma’s van het cohesiebeleid moet worden gevormd door intelligente investeringen.

Bovendien moeten we ook maatregelen treffen voor de verdere, intensievere integratie van de hele Unie,
streven naar een sterkere solidariteit binnen de Unie en haar Gemeenschapsmarkt, en de acties van de
afzonderlijke landen mogen zich niet concentreren op hun eigen, specifieke belangen. De Europese Unie
moet zich concentreren op de ontwikkeling van duurzame mechanismen, die bescherming garanderen tegen
de negatieve gevolgen van de economische crisis.

Elena Băsescu (PPE). - (RO) In de eerste plaats wil ik mevrouw Kratsa feliciteren met dit verslag.

In de gehele Unie zijn de regeringen van de lidstaten bezig met het uitvoeren van een aantal harde maatregelen
om de nationale economieën weer uit het slop te trekken. Ik ben van mening dat we de investeringen niet
alleen moeten stimuleren met de aangenomen bezuinigingsmaatregelen, maar ook met Europese fondsen.

Tegen de achtergrond van een uitweg uit de crisis is de tweede doelstelling van het cohesiebeleid zeer belangrijk
voor een groter concurrentievermogen van de Europese regio’s en een grotere capaciteit van de
werkgelegenheid.

Alle regio’s in Roemenië vallen nog onder doelstelling 1 van het regionaal beleid, namelijk die van
convergentie. Voor mijn land is een levensvatbare oplossing om uit de crisis te raken het toegang krijgen tot
zoveel mogelijk Europese middelen, en de lokale autoriteiten worden aangemoedigd om zoveel mogelijk
projecten te realiseren met Europees geld.

Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Commissie. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik wil de rapporteur bedanken
voor haar verslag over de rol van cohesiebeleid in het herstelplan en daarbuiten en ik wil ook het Europees
Parlement bedanken voor zijn belangstelling voor het toezicht op het effect van deze maatregel op de nationale
en regionale economieën.
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Cohesiebeleid wordt gezien als een beleid ter ondersteuning van de verkleining van sociaaleconomische
ongelijkheden en een werkelijke convergentie door te investeren in maatregelen die structurele verandering
stimuleren. Met een totaal van 347 miljard euro aan financiële middelen voor de periode 2007-2013, waarvan
228 miljard euro is gereserveerd voor investering in het kader van Lissabon, levert dit cohesiebeleid krachtige
steun aan zowel de begrotingsstabiliteit als de openbare investeringen in de lidstaten en de regio’s van de
Europese Unie. Dit is geen anticyclisch economisch beleid, maar het vormt een krachtige en relevante hefboom
die de Unie kan gebruiken voor het bevorderen van investeringen in de reële economie. Dat verklaart waarom
het beleid als een belangrijk onderdeel is opgenomen in het Europees economisch herstelplan.

Het doel van dit plan en van deze Europese maatregelen was het tegengaan van ingrijpende negatieve effecten
van de crisis. Daarom heeft de Commissie een set wetswijzigingen en gerichte aanbevelingen voorgesteld.
Het overkoepelende doel van dit voorstel was het versnellen van de tenuitvoerlegging van programma’s en
het sneller verstrekken van financiering aan de begunstigden voor de programma’s die al waren goedgekeurd
voor de periode van deze financiële vooruitzichten. Dit hebben we gedaan door middel van meer
voorfinanciering door de EU en een reeks vereenvoudigingsmaatregelen.

De wetswijzigingen zijn van kracht geworden in april 2009, en de aanbevelingen aan de lidstaten, die volgden
op de mededelingen van de Commissie, zijn aangenomen in december 2008. We kunnen dus zeggen dat
dit wetgevingspakket binnen vijf maanden is aangenomen, een planning die volledig in overeenstemming
is met de urgentie van de maatregelen om de crisis tegen te gaan. Ik wil onderstrepen dat dit succes het
resultaat was van de kwaliteit van het interinstitutionele werk en de vruchtbare samenwerking met de
institutionele partners – en in het bijzonder met het Europees Parlement – want we wilden allemaal snel en
adequaat reageren op de politieke en economische noden.

Als geheel genomen zijn deze maatregelen gekenmerkt als een positieve actie die de noodzakelijke middelen
bood om de uitgaven te versnellen en belemmeringen voor de tenuitvoerlegging weg te nemen. Deze
maatregelen waren flexibel genoeg om de lidstaten de mogelijkheid te bieden om die maatregelen te kiezen
en ten uitvoer te leggen die het best pasten bij hun specifieke nationale en regionale omgeving, want we
weten dat een pasklare oplossing voor iedereen niet bestaat. De herstelmaatregelen hebben ook bijgedragen
tot de reactivering en verbetering van de uitvoeringsmechanismen van het cohesiebeleid door sommige
bepalingen met betrekking tot de voorbereiding en het beheer van projecten zo veel mogelijk te
vereenvoudigen. Deze maatregelen waren niet alleen ontwikkeld om de crisis te bestrijden, maar ook om
een permanente rol te vervullen in de situatie na de crisis in de huidige programmeringsperiode.

Last but not least zal de Commissie een verslag presenteren over de tenuitvoerlegging en de resultaten van
de in het kader van het herstelplan aangenomen maatregelen die betrekking hebben op het cohesiebeleid in
de Europese Unie, naar aanleiding van de belofte van de Commissie om een dergelijk verslag aan het Europees
Parlement voor te leggen in de tweede helft van 2010.

De Voorzitter. – Het debat is gesloten.

De stemming vindt morgen, dinsdag 6 juli, om 12.00 uur plaats.

26. Agenda van de volgende vergadering: zie notulen

27. Sluiting van de vergadering

(De vergadering wordt om 23.15 uur gesloten)
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